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O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) é uma 

iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a 

Educação Básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de 

projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior 

(IES) em parceria com escolas de Educação Básica da rede pública de ensino. Os 

projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas 

desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-

pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor supervisor 

da escola. 

As IES interessadas em participar do PIBID apresentam à Capes seus projetos 

em editais públicos de seleção, sendo que podem se candidatar IES públicas e privadas 

com e sem fins lucrativos que oferecem cursos de licenciatura. As instituições 

aprovadas recebem cotas de bolsas (para alunos, professores supervisores e professores 

coordenadores de área) e recursos de custeio e capital para o desenvolvimento das 

atividades do projeto. As seleções dos bolsistas são promovidas por cada IES. 

O Subprojeto Pibid Matemática Goiânia tem por objetivo central desenvolver 

ações coletivas, de cunho teórico e prático, que fomentem experiências formativas 

significativas para os licenciandos e os demais envolvidos, a partir do diálogo e 

intercâmbio permanente entre alunos do curso de Licenciatura em Matemática, os 

professores das escolas parceiras e professores de Matemática da Universidade Federal 

de Goiás. Para tanto, pretende-se consolidar esse Subprojeto como um espaço ímpar 

para o contato efetivo e intenso com a realidade escolar e suas especificidades e, 

principalmente, para a ampliação e consolidação de mecanismos e competências 

inerentes à atuação e profissionalização do professor de Matemática. 

Apresentação 
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Atualmente, o Subprojeto conta com três escolas parceiras: i) O CEPI Lyceu de 

Goiânia, localizado no Centro da cidade, sendo um colégio estadual, que possui a 

modalidade de Ensino Médio em Tempo Integral; ii) o CEPI Bandeirante, localizado no 

Setor Bueno, sendo um colégio estadual, atendendo turmas do 6° ao 9° ano do Ensino 

Fundamental; iii) a Escola Municipal Hebert José de Souza, situada no Setor Jardim 

Balneário Meia Ponte,  parte da região noroeste da capital, atendendo a alunos, em 

geral, da própria região, em turmas dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. 

O Seminário Pibid Subprojeto Matemática Goiânia pretende divulgar e 

compartilhar as experiências e investigações realizadas nas escolas parceiras pelos 

bolsistas, supervisores e coordenadores de área e abrir o diálogo e a socialização de 

experiências entre os subprojetos de Matemática em Goiás. Ainda, busca promover 

discussões e reflexões a respeito da situação escolar em Goiás, para o conhecimento da 

comunidade acadêmica e das escolas parceiras, de modo particular a licenciandos e 

professores da rede pública de ensino.  

A primeira edição, em junho de 2017, trouxe o tema A situação escolar em 

Goiás pela ótica do trabalho desenvolvido no Subprojeto Matemática/PIBID/UFG e 

contou com cerca de 100 inscritos participantes. A segunda edição, em abril de 2018, 

trouxe o tema PIBID: Experiências e Desafios e contou com cerca de 90 inscritos 

participantes. A terceira edição, com lugar no Instituto de Matemática e Estatística 

(IME-UFG) e realização em 05 de novembro de 2019, traz o tema: Subprojeto 

Matemática em busca de formação docente. 

 

 

 

 

 

 

* O conteúdo dos artigos é de responsabilidade de seus autores. 
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RESUMO 

Neste trabalho apresentamos algumas observações a respeito do comportamento dos alunos em sala de 

aula tangentes à motivação, ao interesse e ao envolvimento nas aulas de Matemática e na realização das 

atividades propostas. Nossas ações estão inseridas no contexto da parceria escola e Universidade no 

âmbito dos projetos realizados pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 

Subprojeto Matemática da UFG, Regional Goiânia. Abordamos, mais pontualmente, intervenções no 

contexto de dificuldades conceituais e procedimentais no processo de ensino e aprendizagem de números 

decimais e suas operações de adição e subtração. Trazemos o relato de uma experiência a partir de uma 

proposta que buscou promover a interação entre os alunos, bem como aguçar o interesse e a motivação no 

envolvimento de atividades sobre Matemática. A proposta foi intitulada “Gincana com os N úmeros 

Decimais” e realizada com duas turmas de 5
o
 ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede 

municipal de Goiânia/GO. Com os resultados, pudemos confirmar elementos geradores de dificuldades e 

desmotivações, confrontar informações obtidas por meio das observações de sala de aula, além de 

perceber que pequenas ações, ainda que sutis e simples, têm potencial positivo a fim de favorecer não 

somente o aprendizado de um conteúdo, mas também instigar e desafiar os alunos, promover situações de 

trabalhos colaborativos  e conscientizar que a Matemática pode ser divertida e prazerosa, além de estar 

presente em muitos aspectos de nossa vida. 

Palavras-chave: PIBID; Experiência Matemática; Ensino de Matemática; Números Decimais. 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS 

DECIMAIS: UMA EXPERIÊNCIA 

EM BUSCA DE MOTIVAÇÃO 

Hyago da Silva Costa
1
 

Roberta Rodrigues dos Santos
2
  

Jhone Caldeira
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1. Introdução e justificativa 

 Este artigo tem como objetivo relatar algumas experiências, de observação de 

salas de aula e uma atividade prática, realizadas com alunos do ano 5o ano do Ensino 

Fundamental de uma escola da rede municipal de Goiânia/GO. Especificamente, nossas 

observações e a atividade prática dizem respeito às operações básicas de adição e 

subtração envolvendo números decimais. A escola, campo dos presentes relatos, atende 

alunos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, e está localizada em região 

próxima à Universidade Federal de Goiás, Campus Samambaia. Por essa razão, não é 

raro encontrar projetos de parceria escola-universidade a fim de desenvolver ações de 

extensão ou pesquisa relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem. 

 Particularmente, nossas experiências aqui relatadas estão inseridas no contexto 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto 

Matemática, da Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Goiânia. O Subprojeto 

busca desenvolver suas ações incentivando a formação dos alunos-bolsistas (chamados 

pibidianos) no desenvolvimento direto de atividades nas escolas-campo de modo a 

proporcionar a esses e aos professores-supervisores (atuantes nas escolas-campo) 

momentos de formação significativa e de reflexão acerca da prática pedagógica. Por 

meio da relação entre os alunos da escolas, os pibidianos e os professores supervisores, 

estabelecemos espaços de aprendizagem e aprimoramento na formação de todos os 

envolvidos, sob a coordenação de professores doutores da UFG. 

 O cenário que descrevemos no presente relato envolve o período compreendido 

entre os três primeiros meses a partir de nossa inserção naquele ambiente escolar. Com 

o acompanhamento, por meio de observações nas salas de aulas, de duas turmas do 5° 

ano do Ensino Fundamental, cada uma com um número aproximado de 20 alunos, 

observamos dificuldades diversas, não somente relacionadas à aprendizagem de 

conteúdos e a procedimentos, mas também voltadas ao envolvimento dos alunos com as 

aulas, com o cumprimento das tarefas na escola e, ainda, com aquelas a serem 

realizadas em casa. Nossas observações se voltavam a diversos aspectos, como atuação 

da professora supervisora, comportamento e envolvimento dos alunos, desempenho 

durante as aulas, atividades e avaliações, etc. Um ponto nos chamou maior atenção: 
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percebemos acentuada desmotivação dos alunos em relação aos conteúdos de 

Matemática. 

Segundo Bessa (2007), dificuldades como essas podem estar relacionadas ao 

professor (escolhas metodológicas ou práticas pedagógicas), ao aluno (trazendo em si 

desinteresse pela disciplina), à escola (por não apresentar projetos que estimulem o 

aprendizado do aluno ou porque as condições físicas são insuficientes) ou, ainda, à 

família (por não dar suporte ou não ter condições de ajudar o aluno). Encontramos com 

Sanchez (2004) apud Bessa (2007) certos apontamentos referentes às principais 

dificuldades relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem da Matemática, das 

quais destacamos alguns elementos: 

1. Dificuldades em relação ao desenvolvimento cognitivo e à construção da 

experiência Matemática; do tipo da conquista de noções básicas e princípios 

numéricos, da conquista da numeração, quanto à prática das operações 

básicas [...]. 

2. Dificuldades quanto às crenças, às atitudes, às expectativas e a fatores 

emocionais acerca da Matemática.  

3. Dificuldades relativas à própria complexidade da Matemática [...]. 

(Sanchez (2004) apud Bessa (2007, p. 2)). 

 E de fato confirmamos alguns desses elementos em nossa realidade: percebemos 

alunos sem interesse em construir uma experiência com a Matemática, muitas vezes por 

não conseguir entender ou por julgar que não consegue entender; ou por trazer consigo a 

crença de que a Matemática é difícil e não é para todos, o que já limita as expectativas; 

ou pode ser que as atitudes reproduzidas em sala de aula reflitam o comportamento do 

aluno também fora da escola. 

 Em algumas situações, por exemplo, ao tratar o conteúdo de números decimais e 

as operações de adição e subtração, percebemos dificuldades da professora em alcançar 

bons resultados com as aulas propostas. Identificamos que essas dificuldades eram 

fortalecidas pelo desinteresse ou pela falta de motivação dos alunos, que não se 

envolviam a contento durante as explicações ou execução das atividades, não 

correspondendo minimamente ao que se espera da interação aluno-professor-aluno. 

Corriqueiramente, encontrávamos alunos que nem sempre realizavam as atividades e 

tampouco mostravam interesse em bem compreendê-las, não permitindo que fossem 

instigados ou desafiados. Em certo sentido, havia alguma apatia. Além disso, ouvimos, 

dentro da sala de aula, comentários como: “estamos cansados das aulas teóricas” e “as 
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aulas de Matemática deveriam ser parecidas com as aulas de Educação Física” (que são 

ministradas na quadra poliesportiva). 

 No entanto, tínhamos a clareza da necessidade de alcançar esses alunos, 

conquistando o interesse deles em se dedicar às atividades. Nesse sentido, Gasparin 

(2005), afirma que  

[...] o educando deve ser desafiado, mobilizado, sensibilizado; deve perceber 

alguma relação entre o conteúdo e a sua vida cotidiana, suas necessidades, 

problemas e interesses. Torna-se necessário criar um clima de predisposição 

favorável à aprendizagem (GASPARIN, 2005, p. 15). 

 Com tudo isso, compreendemos que é preciso mergulhar em diversos aspectos, e 

com profundidade, para compreender, minuciar, analisar e buscar elementos de solução 

para essas questões. Isso gerou algumas reflexões e mobilizações a fim de propor 

situações que pudessem provocar mudanças naquele cenário. Como uma primeira ação, 

que fosse prática e imediata, buscamos propor uma atividade que tirasse os alunos da 

rotina da sala de aula, que motivasse, que despertasse interesse em gostar de 

Matemática. Mediante ao que já estavam estudando sobre as operações com os números 

decimais, trouxemos uma atividade interativa, levando-os para a quadra poliesportiva, 

onde realizaríamos o que viríamos a chamar de “Gincana com Números Decimais”. A 

ideia central era levá-los a desenvolver tarefas de adição e subtração com números 

decimais, através de estimulação com uma brincadeira e com caráter de (boa) 

competição. 

  Os objetivos principais eram favorecer maior interesse dos alunos pelo 

conteúdo sobre números decimais e também pela Matemática em geral e motivar esses 

mesmos alunos a se dedicarem mais à atividades de estudos a fim de obter melhores 

resultados em sua trajetória escolar. Percebemos que motivação é algo essencial na 

formação educacional. De acordo com Bzuneck (2000), 

Quando se considera o contexto específico de sala de aula, as atividades do 

aluno, para cuja execução e persistência deve estar motivado, têm 

características peculiares que as diferenciam de outras atividades humanas 

igualmente dependentes de motivação, como esporte, lazer, brinquedo, ou 

trabalho profissional (BZUNECK, 2000, p. 10). 

 Assim, com a gincana, buscamos promover um espaço diferente de interação 

entre alunos e alguns conceitos matemáticos, particularmente, operações de adição e 

subtração com números decimais (por se tratar de conteúdos na ocasião sendo estudados 
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por eles), em um clima mais descontraído. Aqui trazemos o relato dessa ação isolada, a 

qual realizamos no âmbito dos projetos delineados para aquela comunidade escolar por 

meio de nossa parceria escola e Subprojeto PIBID Matemática Goiânia. 

2. Aprender e reaprender números decimais brincando 

 A ideia fundamental da “Gincana com Números Decimais” é que, ao 

participarem dela, os alunos aprendessem ou revisassem os conceitos, brincando. 

Acreditamos que o uso de brincadeiras pode promover situações de interesse, 

motivação, prazer e satisfação, levando a um favorecimento da aprendizagem. De 

acordo com Kishimoto (2002), a brincadeira possibilita a busca de meios, pela 

exploração ainda que desordenada, e exerce papel fundamental na construção de saber 

fazer, de modo que defendemos que atividades envolvendo brincadeiras podem estar 

presentes no contexto escolar. 

 Encontramos nos Parâmetros Curriculares Nacionais a importância de se dar à 

Matemática uma abordagem que permita aos alunos identificá-la como conhecimento 

que pode favorecer o desenvolvimento de seu raciocínio, de sua sensibilidade 

expressiva e de sua imaginação. Segundo Rizzo (1996), as atividades lúdicas aliam 

desafio ao prazer e estimulam a organização e construção do pensamento e a expressão 

de ideias. A autora defende que tais atividades contribuem para o envolvimento dos 

alunos de forma ativa e inteligente, além de permitirem ampliar a base de experiências 

psicomotoras, formar hábitos facilitadores de independência, exercitar a atenção e a 

autodisciplina. 

 Ainda é pertinente defender que o ensino de Matemática não seja aplicado de 

forma metódica, utilizando somente teorias e resoluções de problemas mecânicos, que 

geram desestímulos entre os alunos e causam aversão à Matemática. Infelizmente 

nossas vivências mostram que continuam muito evidentes dificuldades de compreensão 

de conceitos e na resoluções de problemas, dois elementos indispensáveis para uma 

formação significativa. Isso é alarmante e impõe-nos um grande desafio. Trazemos 

algumas informações elencadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ciclo 

correspondente ao 5
o
 ano do Ensino Fundamental, em relação aos números decimais: 
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 Compreensão do sistema de numeração decimal, identificando o conjunto 

de regras e símbolos que o caracterizam e extensão das regras desse sistema 

para leitura, escrita e representação dos números racionais na forma decimal. 
 Reconhecimento de números racionais em diferentes contextos cotidianos 

e históricos e exploração de situações-problema em que indicam relação 

parte/todo, quociente, razão ou funcionam como operador. 
 Análise, interpretação, formulação e resolução de situações problema, 

compreendendo diferentes significados das operações, envolvendo números 

naturais, inteiros e racionais, reconhecendo que diferentes situações-

problema podem ser resolvidas por uma única operação e que eventualmente 

diferentes operações podem resolver um mesmo problema.   
 Cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) envolvendo 

operações com números naturais, inteiros e racionais, por meio de estratégias 

variadas, com compreensão dos processos nelas envolvidos, utilizando a 

calculadora para verificar e controlar resultados (BRASIL, 1998, p. 71). 

 Analisando também a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), encontramos: 

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com 

números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja 

finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 

mental e algoritmos. 

(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal 

com compreensão das principais características do sistema de numeração 

decimal [...] (BRASIL, 2017, p. 295). 

 Esses documentos deixam-nos em certo sentido alarmados quando confrontamos 

com a realidade observada e percebemos que a simples conceituação de decimal mostra-

se desafiadora aos nossos alunos e que seus procedimentos (básicos) de adicionar e 

subtrair números decimais contêm muitas fragilidades. A atividade da gincana 

configurou-se um marco inicial, em busca de quebrar as barreiras do desinteresse e da 

desmotivação. Muitas outras atividades e intervenções viriam a ser realizadas, 

envolvendo diversos outros conceitos matemáticos. 

 Particularmente no caso da gincana, almejamos incentivar os alunos a resolver 

questões de adição e subtração de números decimais, fora da sala de aula, levando-os 

para um espaço aberto para realizar tal atividade. Promovemos um momento de sair da 

rotina da sala de aula e conscientizar que a aula de Matemática pode ser interessante. 

Ali deveriam usar a mente e o corpo para conseguir ganhar pontos na brincadeira, e 

assim, chegar ao prêmio. Com a interação promovida, teríamos a oportunidade de gerar 

um momento de inclusão de todos os alunos na participação da uma atividade, além de 

sanar dúvidas, dar esclarecimentos, dar apoio na realização das contas com as 

operações, promovendo o aprendizado e a ressignificação de conceitos, e observar os 

alunos aprendendo e reaprendendo. 
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3. A gincana com os números decimais 

 A brincadeira consistia em levar os alunos a desenvolver atividades de adição e 

subtração com números decimais, em um ambiente descontraído, através de estimulação 

por competição, os incentivando a fazer os cálculos em folhas de papel para rascunho e 

procurar a resposta correta em uma caixa. Durante a execução estávamos preparados 

para observar possíveis erros conceituais e procedimentais a fim de diagnosticar 

necessidades de retomadas de conteúdos em aulas futuras. Quebrando a falta de 

interesse e a desmotivação em estudar Matemática, acreditamos favorecer a 

aprendizagem dos alunos e iniciar uma trajetória que os levassem a melhorar o 

desempenho escolar. 

 Os recursos utilizados para a gincana foram: quadro, três caixas com tiras de 

papel, pincéis atômicos, tiras de papel com respostas, folhas de rascunhos, três mesas e 

brinde. Preparamos o local colocando o quadro em um lado da quadra poliesportiva e 

dispondo as mesas no outro lado, de modo que a distância de cada uma delas até o 

quadro seria a mesma.  

 Havia 15 questões envolvendo adição e 15 envolvendo subtração. Organizamos 

a brincadeira da seguinte forma: 

1) Dividimos os alunos em três grupos, dispondo-os em quantidades iguais. 

Cada grupo recebeu uma caixa com as tiras de papel misturadas com as respostas. 

2) Usamos o quadro para apresentar as questões de forma que os alunos teriam 

que montar a questão para resolver. 

Exemplo:   

No quadro: 10,05 +  2,75 = ?  

O grupo deveria apresentar no rascunho da seguinte forma:  
10,05

 + 2,75
 

3) As questões eram sorteadas. Assim a ordem e o tipo de operação envolvida 

eram aleatórias. 

4) Cada questão deveria ser resolvida em até três minutos, utilizando as folhas 

de rascunho. 

5) Resolvida a questão, como o consenso do grupo, deveriam procurar a resposta 

dentro da caixa. 
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6) Encontrando o papel com a resposta certa dentro da caixa, deveriam retirá-lo. 

Um dos integrantes do grupo deveria levar o papel com a resposta correta, junto com o 

rascunho, até o local onde estavam os fiscais. A cada resposta certa estava associado um 

ponto na brincadeira. 

O ponto somente seria computado caso os fiscais determinassem que tudo estava 

correto. Em casos incorretos, havia orientações a respeito dos erros. 

7) O grupo vencedor recebeu um troféu simbólico confeccionado pelos 

organizadores da gincana e todos os alunos envolvidos ganharam brindes a fim de 

celebrar aquele momento de interação, diversão e aprendizado. 

 

Figura 01: Produções de alunos – folhas de rascunho e tiras de papel com respostas corretas. 

 

Figura 02: Caixa contendo as tiras de papel com as respostas corretas. 

A seguir exibimos duas tabelas contendo todas as operações envolvidas na 

gincana. Não utilizamos o ponto como separador de milhar para não sobrecarregar a 

notação e causar confusão. 
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Tabelas 01 e 02: As operações de adição e subtração envolvidas na gincana. 

4. Discussões e avaliação da gincana 

 A gincana fora proposta aos alunos uma aula anterior àquela na qual seria 

realizada. Quando fizemos a apresentação da atividade, os alunos ficaram eufóricos e 

muito animados. Entretanto, alguns ficaram assustados, dizendo que não estavam 

preparados para tal atividade, mas aceitaram o desafio e disseram que se esforçariam em 

bem desenvolver a atividade.  

 Para a realização da gincana, as turmas foram divididas em grupos pela 

professora, de modo que cada grupo fosse equilibrado, promovendo a possibilidade de 

troca de conhecimentos entre os alunos. Alguns alunos, a princípio, não ficaram 

satisfeitos com a escolha do grupo do qual deveriam fazer parte, e com o desenrolar da 

atividade foram interagindo uns com outros e percebendo a brincadeira como uma 

atividade interessante. 

 Durante toda a execução das tarefas da gincana, acompanhamos os alunos em 

suas dificuldades. Buscamos auxiliar cada grupo com os problemas que tiveram ao 

montar as operações e na realização das contas e obtenção de respostas. Também 

éramos requisitados com outros tipos de dúvidas que surgiram para que organizassem as 

ideias a fim de chegarem na resposta correta. Muitos dos alunos tiveram dificuldades na 

montagem das operações para responder, outros apresentaram dificuldades na adição de 

números grandes. Pudemos detectar, ainda, problemas com a tabuada. Notamos que era 

Subtração 

1. 2,53 – 0,51 = 2,02  

2. 51,29 – 3,70 = 47,59  

3. 999,3 – 33,5 = 965,8  

4. 1,058 – 0,3 = 0,758  

5. 22,35 – 0,35 = 22,00  

6. 32,145 – 2,045 = 30,1  

7. 35,9700 – 2,0734 = 33,8966  

8. 6117,61 – 1429,98 = 4687,63  

9. 11440,00 – 578,53 = 10861,47  

10. 7182,00 – 519,83 = 6662,17  

11. 781,48 – 295,6 = 485,88  

12. 3239,60 – 1197,12 = 2042,48  

13. 1 – 0,5 = 0,5  

14. 4,456 – 1,123 = 3,333  

15. 25,67 – 24,3 = 1,37  

 

Adição 

1. 58,2 + 80,6 + 120,8 = 259,6  

2. 0,003 + 0,12 = 0,123  

3. 116,95 + 6027,9 = 6144,85  

4. 52888,77 + 3571,20 =  56459,97  

5. 2409,09 + 15,642 = 2424,732  

6. 4,05 + 0,5 = 4,55  

7. 0,009 + 0,1 = 0,109  

8. 0,5 + 0,5 = 1,0  

9. 5,67 + 0,33 = 6,00  

10. 0,001 + 0,11 = 0,111  

11. 2,5 + 1 = 3,5  

12. 7,51 + 4,5 = 12,01  

13. 10,59 + 7,16 = 17,75  

14. 17,99 + 15 = 32,99  

15. 21,18 + 3,7 = 24,88   
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frequente se esquecerem da regra “vírgula abaixo de vírgula”, sobretudo com a 

subtração. A não observância do sistema ser posicional levava os alunos a ficarem 

travados ou incorrerem em erros. 

 Um ponto muito positivo foi observar o trabalho em equipe e o espírito de 

colaboração. Durante a atividade alguns grupos desenvolviam métodos para agilizar a 

resolução e a procura das respostas na caixa, separando uma parte para responder e 

outra parte do grupo para procurar as repostas, buscando as tiras de papel com as 

respostas, separando-as das demais tiras que estavam em branco. Com isso, notamos o 

interesse em se organizarem e o envolvimento a fim de alcançarem êxito.  

 

Figura 03: Alunos resolvendo as operações e procurando a resposta correta na caixa. 

 Com a realização da atividade, conseguimos identificar: alunos que se 

destacavam na resolução das questões; alunos que se mostraram ágeis na procura das 

respostas na caixa, o que indicava motivação com a brincadeira; outros alunos que só 

incentivavam os demais, sem se envolver diretamente na realização das contas; e houve 

três alunos que se excluíram da atividade, ficando alheios a ela, o que foi respeitado.  

 Finalizada a gincana, muitos dos alunos disseram que não sabiam que uma aula 

de Matemática poderia ser tão divertida. Alguns falavam que a atividade poderia ser 

melhor, pois não estavam preparados para fazer a atividade (isso nos deixou satisfeitos, 

pois indicava que eles desejavam obter mais sucesso). Em geral, percebemos os alunos 

animados e motivados com a atividade. 

 Em aula subsequente à gincana, aplicamos um questionário com cinco perguntas 

para avaliar a gincana e analisar se e como nossos objetivos foram alcançados. Dentre 

aproximadamente 40 alunos que participaram da gincana, 31 concordaram em 

responder ao questionário de avaliação proposto, sendo lhes assegurado o anonimato em 

suas respostas. Não houve identificação de nenhuma forma. Apresentamos, na 
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sequência deste texto, as perguntas e alguns comentários a respeito das respostas dadas. 

Em todas as perguntas, solicitamos aos alunos que escrevessem justificativas. 

1. De acordo com o que você já tinha visto em sala de aula sobre o conteúdo de números 

decimais, você se sentia preparado(a) enquanto participava da gincana?    

(    ) SIM     (    ) NÃO  

  

 Dos 31 alunos respondentes do questionário de avaliação proposto, 21 

afirmaram se sentir preparados enquanto participavam da gincana e 10 disseram não se 

sentir preparados. Dos 21 que responderam “sim”, 10 alunos disseram que estavam 

presentes e participavam das aulas de Matemática, 05 disseram que estudaram em casa 

antes da gincana, 03 afirmaram ter achado muito divertido, 02 expressaram gostar muito 

dos pibidianos e da professora, e apenas 1 aluno respondeu “sim” sem justificativa. Dos 

10 alunos que responderam “não”, 06 alunos escreveram que esqueceram ou não sabiam 

que ia ter a gincana e 4 afirmaram estar com medo e com dificuldade. 

 Vemos nessas respostas muitos elementos já apontados nas Seções 1 e 2 deste 

artigo. Por exemplo, o fato de ser proposta uma atividade “diferente” já influenciou 

alguns alunos a estudarem em casa com antecedência e vemos que a empatia entre 

alunos, pibidianos e professora também foi motivador à atividade. De outro lado, dentre 

as respostas negativas à primeira pergunta, vemos que o esquecimento ou o 

desconhecimento de que a atividade seria realizada gerou dificuldades, indicando que 

somente a participação nas aulas expositivas, sem momentos adicionais de estudos, não 

conferiu a segurança necessária a alguns alunos e, ainda, a falta de domínio do conteúdo 

abalou alguns alunos com a sensação de medo. Isso corrobora com aquilo que vimos em 

Sanchez (2004) apud Bessa (2007, p. 2) sobre dificuldades apresentadas em sala de aula 

que estão relacionadas a fatores emocionais acerca da Matemática. 

2. Você gostou de participar da gincana?  (    ) SIM     (    ) NÃO 

  

 Encontramos 30 alunos que afirmaram ter gostado de participar da gincana e 

apenas 01 diz não ter gostado. Das respostas dos 30 que responderam “sim”, temos, 

com as palavras dos próprios alunos: 12 alunos acharam muito divertido, 10 adquiriram 

conhecimento se divertindo, 03 gostaram de receber o brinde no final da gincana, 02 

gostaram de trabalhar em grupo com os amigos, 02 alunos sabiam as respostas e 

acertaram e apenas 1 aluno respondeu “sim” sem justificativa.  
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 Positivamente, para uns alunos, a satisfação apareceu relacionada ao “aprender 

brincando”, em outros ao fato de saberem o conteúdo e, também, a partir da interação 

com os colegas. E mais uma vez, na contramão disso, a falta de conhecimento gera 

insatisfação no único aluno que respondeu “não”. Foi marcante a sua justificativa, 

quando afirmou não ter gostado da brincadeira. Ele escreveu que não conseguiu 

responder nenhuma questão e fez quase nada. Notamos, novamente, fatores emocionais.  

 Assim, percebemos que é possível o aluno ser motivado quando sabe o conteúdo 

ou desmotivado quando não sabe e, de certo modo, podemos olhar para a motivação 

como uma ferramenta em sentido duplo: motivamos para aprender e o aprender é 

motivador. 

3. Após participar da gincana, você sentiu mais vontade de estudar sobre números decimais?   

(    ) SIM     (    ) NÃO 

  

 Dos 31 alunos respondentes, 23 afirmaram sentir mais vontade de estudar sobre 

números decimais após a gincana e 08 alunos disseram que “não”. Com isso, 

conseguimos atingir parte de nossos objetivos de despertar o interesse por estudar além 

da sala de aula. Dos 23 que responderam “sim”, 12 alunos escreveram ser importante 

aprender sobre números decimais, principalmente para o dia a dia, 07 concluíram que 

estudar pode ser divertido, 03 sentiram muita vontade de estudar depois da gincana e 01 

se sentiu incentivado pela simpatia dos pibidianos. Com as 08 respostas negativas, 

encontramos as justificativas: 04 disseram não gostar de Matemática nem de fazer 

tarefa, 01 aluno achou a atividade muito difícil e 03 não justificaram. 

 Observamos aqui que o interesse pode estar diretamente relacionado à percepção 

de que o conteúdo matemático faz parte da vida fora da escola e que utilizar 

brincadeiras pode favorecer o aprendizado. Ainda, vemos que mesmo em atividades 

como essa, há alunos que não são atingidos e mantêm certo desinteresse. Isso mostra 

que o professor precisa conhecer diversas ferramentas a fim de promover a inclusão de 

todos. E mais uma vez encontramos um sujeito desmotivado por apresentar 

dificuldades. 

4. Você acha importante aprender sobre números decimais?   

(    ) SIM     (    ) NÃO 
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 Aqui, encontramos 29 respostas “sim”, 01 resposta “não” e 01 aluno não 

respondeu a pergunta. Dos 29, 18 alunos acham o conteúdo importante para o dia a dia, 

10 alunos responderam “sim” porque gostam de números decimais e acham muito 

importante e 01 não justificou. O aluno que respondeu “não” escreveu que “não gosta 

de números e não acha importante”. 

5. Escreva sobre o que você achou mais fácil e o que achou mais difícil na gincana. 

 

 Nas respostas para a última questão, 16 alunos escreveram achar fácil fazer as 

contas e difícil encontrar o resultado na caixa, evidenciando que para esses os materiais 

utilizados na gincana poderiam ter sido melhor organizados; 09 alunos disseram que, 

por saberem o conteúdo ou terem estudado antes da gincana, acharam tudo fácil, de 

onde vemos que ao propor a atividade conseguimos motivar alguns alunos ao estudo 

fora da sala de aula e a se prepararem para uma atividade; 02 alunos acharam fácil levar 

o resultado para os fiscais e acharam difícil fazer as contas; 01 aluno achou tudo difícil, 

principalmente na hora de encontrar as respostas na caixa; 01 aluno achou difícil fazer 

as contas e fácil encontrar o resultado na caixa. Com isso, somos capazes de confrontar 

as informações obtidas em nossos diagnósticos, obtidos por meio das observações de 

sala de aula, a respeito das dificuldades conceituais e de procedimentos. Por fim, 02 

alunos não responderam a última questão. 

5. Considerações finais 

 Sabemos que, partindo do conteúdo sobre números decimais, com a 

conceituação e suas operações, é possível explorar vários outros conceitos matemáticos 

como fração, medidas, decimais periódicos, proporções, dentre outros. Isso sem 

ignorarmos o fato de que o conhecimento sobre números decimais é pré requisito 

essencial em alguns casos. Ainda, esse conhecimento é fundamental na vida cotidiana, 

uma vez que estão presentes em diversos contextos, em alguns muito claramente, em 

outros podendo passar despercebidos. Por exemplo, são evidentes em tarefas simples 

como ao se observar o resultado de uma pesagem de pães numa padaria ou legumes e 

frutas em um supermercado, ou ainda, no abastecimento do tanque de combustível de 

um veículo e em uma situação rotineira do ambiente escolar em que um aluno recebe a 

nota 8,5 como resultado de uma avaliação. No entanto, nos perguntamos para qual 
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parcela da população escolarizada isso de fato é claro e percebido, e ainda, como a 

presença de tais conceitos é realmente identificada. 

 Verificamos, a partir da prática de sala de aula, no âmbito de nossas observações 

via parceria entre o Subprojeto PIBID Matemática Goiânia e a escola-parceira, que esse 

conteúdo matemático mostra-se complexo para os alunos, exigindo reflexões acerca de 

possibilidades metodológicas para abordagens que instiguem e motivem mais os alunos. 

Relatamos aqui o primeiro movimento prático nesse sentido, com a realização da 

“Gincana com Números Decimais”. Pudemos confirmar vários elementos geradores de 

dificuldades e desmotivações, conforme apontados pelos referenciais que apresentamos, 

mas também foi possível observar que pequenas ações, ainda que sutis e simples, têm 

potencial positivo a fim de favorecer não somente o aprendizado de um conteúdo, mas 

também instigar e desafiar os alunos, promover situações de trabalhos colaborativos, 

aguçar a competitividade saudável e conscientizar que a Matemática pode ser divertida 

e prazerosa, além de estar presente em muitos aspectos de nossa vida. 

 Entendemos que explorar brincadeiras e jogos permite tornar o conteúdo mais 

agradável para o aluno, porém não eximi o professor de trabalhar esse conteúdo nos 

diferentes contextos cotidianos e históricos em que eles aparecem. Também deve 

explorar situações-problema, como por exemplo, situações de compra e venda, pois se 

um indivíduo for realizar uma compra em qualquer estabelecimento comercial, no 

mínimo terá que ter em mente qual o preço que aproximadamente sua compra vai 

resultar, quanto irá gastar e quanto receberá de troco, se for o caso. Essas questões só 

serão respondidas, muitas vezes, se o indivíduo souber realizar as operações com 

decimais. Assim, é preciso ter em mente que brincadeiras e jogos podem ser 

empregados apenas como estratégias para estimular os alunos e podem não garantir a 

compreensão dos conceitos. 
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RESUMO 

Este artigo apresenta o relato de experiência em torno de atividades desenvolvidas em uma mostra 

matemática em comemoração ao Dia Nacional da Matemática realizadas na escola parceira Centro de 

Ensino em Período Integral (CEPI) Lyceu de Goiânia por bolsistas do Subprojeto Matemática PIBID. Sob 

a perspectiva de que a Matemática precisa ocupar seu espaço nas atividades de socialização escolar, os 

esforços despendidos mostram o quanto esses momentos podem ser valorizados pela comunidade escolar 

e se tornar fonte de motivação para que a disciplina possa romper seu status impositivo de ser fria e 

distante para se tornar significativa e próxima à realidade dos estudantes e professores. Ao mesmo tempo, 

esta experiência mostrou-se significativa para todos os envolvidos em sua elaboração, seja pelo trabalho 

coletivo e empolgante, seja pela sinergia criada em volta do trabalho de planejamento e execução das 

atividades, as quais, proporcionaram reflexões por parte dos bolsistas pibidianos com relação ao 

envolvimento e curiosidade dos alunos nas atividades, superando as expectativas diante do 

comportamento cotidiano dos mesmos nas salas de aula. Outra reflexão significativa se refere ao próprio 

anseio pelo registro dessa vivência como sendo um momento memorável em sua formação teórico-prática 

diante à prática docente e seus desafios. Fundamentados nas referências de Damiani (2002), Mello 

(2003), França, Martins e Almeida (2019) para a elaboração das atividades e inspirados por Malba Tahan, 

os pibidianos pretenderam mostrar que a Matemática está em tudo e que pode ser divertido lidar com ela. 

Palavras-chave: PIBID; Dia da Matemática; Formação de Professor; Experiência Matemática; Ensino de 

Matemática. 
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1. Dia Nacional da Matemática: vários atores e uma missão 

O presente artigo trata da experiência coletiva vivenciada em diversas atividades 

em comemoração do Dia Nacional da Matemática no Centro de Ensino em Período 

Integral (CEPI) Lyceu de Goiânia, no âmbito do Subprojeto PIBID Matemática Goiânia 

da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um 

programa de iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 

professores para a Educação Básica e concede bolsas a alunos de licenciatura 

participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de 

Educação Superior (IES) em parceria com escolas de Educação Básica da rede pública 

de ensino. Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das 

escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam 

atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura (professor 

universitário) e de um professor supervisor da escola parceira. 

O Subprojeto PIBID Matemática Goiânia da UFG tem por objetivo central 

desenvolver ações coletivas, de cunho teórico e prático, que fomentem experiências 

formativas significativas para os licenciandos e os demais envolvidos, a partir do 

diálogo e intercâmbio permanente entre alunos do curso de Licenciatura em 

Matemática, os professores das escolas parceiras e professores do curso de Matemática 

do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Goiás. Por meio de 

suas atividades, o Subprojeto mantém contato efetivo e intenso com a realidade escolar 

e suas especificidades e busca a ampliação e a consolidação de mecanismos e 

competências inerentes à atuação e profissionalização do professor de Matemática. 

 Atualmente, o Subprojeto conta com três escolas parceiras localizadas em 

Goiânia/GO, sendo dois colégios estaduais de período integral e uma escola municipal. 

Em cada uma dessas escolas, o Subprojeto conta com uma equipe formada por 01 (uma) 

professora supervisora e 08 (oito) estudantes licenciandos, bolsistas do curso de 

Licenciatura em Matemática do IME/UFG. 

 Em alguns recentes anos, o dia 06 de maio tem sido destacado em muitos 

colégios, escolas, faculdades e universidades no Brasil (e mesmo em outros países) por 
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ser a data comemorativa do Dia Nacional da Matemática. Nesse contexto, este 

Subprojeto, tradicionalmente tem buscado participar de forma ativa das manifestações 

comemorativas nas escolas parceiras. Sentimos que tais manifestações já são parte da 

essência do Subprojeto, que possuem nesta data um marco de suas atividades de 

divulgação das potencialidades do saber matemático. 

 Em torno dos acontecimentos que celebram o Dia da Matemática encontramos 

algumas questões (ou curiosidades): por quê eleger um dia para comemorar a 

Matemática? Como essa ideia surgiu? Há quanto tempo isso vem ocorrendo de forma 

oficial no Brasil? Em visita ao site da Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

(SBEM), encontramos um texto escrito pelo professor, pesquisador e autor de livros 

didáticos, Antonio José Lopes - conhecido carinhosamente por Bigode, o qual nos ajuda 

a encontrar algumas respostas. Primeiro, a data escolhida é uma homenagem ao 

nascimento de Julio Cesar de Mello e Souza (1895-1974), professor carioca que ficou 

conhecido no mundo todo pelo heterônimo Malba Tahan. Heterônimo esse utilizado 

para assinar cerca de 120 livros sobre matemática, cultura, história e didática da 

Matemática. 

 Baseados em Lopes (2012), descobrimos que a ideia de instituir o Dia da 

Matemática, nasceu lá em 1995, com a comissão organizadora do Centenário de Malba 

Tahan e foi apresentada por Darcy Ribeiro, criador da Universidade de Brasília, e então 

senador da República. Já no ano de 1995 o Dia da Matemática havia sido aprovado pela 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e pela Câmara Municipal de São Paulo e em 

2010 pela Câmara Municipal de Salvador, Bahia. No âmbito nacional, o projeto ficou 

parado devido ao falecimento de Darcy Ribeiro, em 1997. Por iniciativa da diretoria da 

SBEM o projeto foi reapresentado na Câmara dos Deputados onde tramitou por quase 

10 anos, sendo enfim aprovado e em seguida sancionado pela Presidenta da República 

no ano em 2013, instituindo o 6 de maio como o Dia Nacional da Matemática. 

 Desde 1995, muitos esforços foram empreendidos por professores de 

Matemática para a criação da data comemorativa. Nesse sentido, em 2012, um ano antes 

da promulgação final do projeto de lei, a SBEM dedicou um número especial de seu 

boletim a textos sobre o Dia da Matemática. Além disso, o referido boletim organizou 

resultados de várias atividades realizadas pelas regionais da SBEM em diferentes 
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estados. As matérias contam com a participação de professores pesquisadores e 

estudantes de graduação e pós-graduação. Vemos experiências que rememoram 

aspectos da história da Matemática e da Educação Matemática no Brasil e no mundo, 

novas práticas de interação com a Matemática, as atividades junto à Laboratórios de 

Educação Matemática e, também, atividades em escolas parceiras do PIBID. Com isso, 

vemos não somente a ênfase dada ao tema do Dia da Matemática no cenário acadêmico 

e científico em nosso país, como evidenciamos que o PIBID não tem se omitido de tais 

investiduras. 

 No texto da Lei nº 12.835, de 26 julho 2013, encontramos a seguinte redação: 

“Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional da Matemática, a ser comemorado 

anualmente em todo o território nacional no dia 6 de maio, data de 

nascimento do matemático, educador e escritor MALBA TAHAN. 

Art. 2º O Poder Executivo incentivará a promoção de atividades educativas e 

culturais alusivas à referida data. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

(Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos) 

 Vemos, assim, no segundo artigo da Lei nº 12.835, que cabe ao Poder Executivo 

promover atividades alusivas à importância da Matemática, no entanto, não podemos 

dizer que temos observado tal movimento. Para os educadores, a data deve ser espaço 

que incentive a promoção de atividades educativas e culturais, com o propósito de 

mobilizar alunos e professores para desenvolver projetos, explorar e promover a 

Matemática em suas várias dimensões. 

 Buscando conhecer a realidade do CEPI Lyceu de Goiânia no tocante à questão 

do Dia Nacional da Matemática, identificamos, de acordo com relatos da professora 

supervisora do PIBID ali atuando, que desde o ano de 1999, era possível observar um 

comportamento de esquiva por parte da comunidade lyceana a respeito de trabalhos 

interdisciplinares com a Matemática. Observou-se certa reserva em desempenhar bons 

trabalhos com essa área do conhecimento. Isso foi percebido junto à discussões sobre a 

construção de ações inter e transdisciplinares, onde surgiam diálogos como: “Vamos 

falar de assuntos transversais – gravidez na adolescência, cerrado, trânsito, êxodo 

rural,... a Matemática fica com a função de fazer os gráficos”. Todos os profissionais 

das outras demais áreas do conhecimento eram ouvidos e suas intervenções bastante 

elogiadas,enquanto que os gráficos possuíam a finalidade de ornamentação do espaço já 

que os mesmos não eram  percebidos ou compreendidos no instante do evento. 
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 Tais relatos exemplificam como a Matemática ainda nos tempos atuais é vista 

sob um aspecto limitado e até mesmo de forma banalizada. Na verdade, isso não é tão 

distante da realidade em outra escolas, uma vez que já nos deparamos com situações 

análogas.  

 No tocante ao Dia Nacional da Matemática em particular, o dia 06 de maio no 

Lyceu contou com suas primeiras ações mais formais no ano de 2017, em que 

ocorreram movimentos como sair de dentro dos muros do colégio e abordar as pessoas 

na rua em frente, informando-as de que naquela data celebrava-se o Dia Nacional da 

Matemática, presenteando-os com um lápis tabuada. Já em 2018, o hall do colégio foi 

utilizado para apresentar a história de Malba Tahan.  

 A partir dessas ações, crescia o desejo de mostrar ainda mais à comunidade 

daquela instituição de ensino o quanto a Matemática é acessível e como suas múltiplas 

faces estão em contato com todos e em todos os instantes do dia. Diante disso, foi 

bastante natural encontrar, neste ano, motivação e entusiasmo entre a professora 

supervisora e os bolsistas pibidianos para a celebração desta data.  

2. Justificativa e planejamento das atividades 

 Não deve ser novidade que a Matemática é de suma importância para o dia a dia 

das pessoas. Desde a antiguidade o ser humano vem utilizando fórmulas, cálculos e 

gráficos para resolver problemas práticos do cotidiano. Apesar disso, os professores 

ainda enfrentam um grande desafio que é mostrar aos estudantes os conceitos 

matemáticos de forma simples, clara e atrativa.  

 São vários os fatores que interferem na motivação, no ensino e no aprendizado 

da Matemática. Inúmeros são os pesquisadores, dentre eles, D'Ambrósio (1989), 

Fiorentini (1995), Serrazina (2002), Ponte (2005), Pires (2007), que apontam desde 

problemas estruturais com relação ao currículo, espaços e tempos de aprendizagem, 

concepções e métodos. Esses não serão abordados aqui, por não serem foco da atual 

discussão, mas não poderíamos deixar de mencionar a importância desses estudos para 

compreender e pensar a formação do professor de Matemática. 

 Dentre os mecanismos que o professor pode utilizar para desenvolver a sua aula 

fazendo com que ela seja mais motivadora e proveitosa é usando materiais pedagógicos 
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para atividades lúdicas, as quais proporcionam momentos importantes para a introdução 

de conteúdos matemáticos, para o desenvolvimento de atividades integradas à 

criatividade, curiosidade e ao protagonismo na aprendizagem promovendo ao aluno 

maiores possibilidades de compreender a explicação do professor e desenvolver outras 

habilidades. Mello (2003) afirma que: 

O lúdico na Educação é utilizado para valorizar a perspectiva do aluno. 

Reencontrar o lúdico, entender seu valor revolucionário, torna-se imperativo 

se deseja preservar os valores humanos do homem. Da mesma forma, por 

meio dele podemos resgatar a criatividade, ousando experienciar o novo, 

acordar do estado vegetativo, improdutivo, disfuncional do corpo ou da 

mente e escolher tornar-se homem, resistindo às experiências de vida 

desumanizantes, acreditando em si, em suas ideias, sonhos e visões, 

elementos, entre outros, percebidos como intrínsecos dos homens e da 

humanidade. O lúdico precisa ser utilizado durante o processo ensino 

aprendizagem de conteúdos científicos. Ele não é o fim, mas um meio para 

alcançar objetivos de forma prazerosa. (MELLO, 2003, p. 31). 

 Além disso, entendemos que a elaboração do planejamento escolar é o momento 

de pensar e escrever as ações a serem desenvolvidas e é espaço para apresentarmos as 

propostas de interferências didáticas e metodológicas para  tornar a aprendizagem mais 

significativa possível. A fim de proporcionar ao estudante uma visão teórica e prática 

dos conhecimentos matemáticos, analisamos de que modo poderíamos fazer com que as 

atividades mostrassem que a Matemática tem algum sentido na realidade dos 

estudantes, também permitindo uma formação crítica, autônoma e que favoreça o 

exercício da cidadania. 

 Nesse sentido, os movimentos para organizar as atividades comemorativas do 

Dia Nacional da Matemática tornaram-se ricos espaços de trabalho colaborativo e 

criativo para os pibidianos, os quais trabalharam no planejamento das atividades de 

modo colaborativo a partir de discussões e orientação entre bolsistas pibidianos, 

professora supervisora e orientadores. Houve etapas de escolha das atividades, análise 

de cada uma, a metodologia de apresentação e a construção de materiais. 

 

Figura 01: Planejamento coletivo. 
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 Esse trabalho colaborativo foi muito proveitoso, permitindo ricas discussões 

sobre temas que poderiam ser trabalhados com os materiais. Para os licenciandos, um 

trabalho realizado dessa forma, traz grandes contribuições para sua trajetória acadêmica. 

Damiani aponta alguns valores que o trabalho colaborativo propulsiona ao licenciando. 

[...] Os benefícios das atividades colaborativas entre estudantes têm sido 

ressaltados, da mesma forma que entre docentes, por diversos autores. Os 

trabalhos de Coll Salvador (1994) e Colaço (2004) são exemplos dos que 

realizam uma análise ampla dos efeitos desse tipo de atividade entre 

estudantes. Esses autores apontam ganhos em termos de: 1) socialização (o 

que inclui aprendizagem de modalidades comunicacionais e de convivência), 

controle dos impulsos agressivos, adaptação às normas estabelecidas 

(incluindo a aprendizagem relativa ao desempenho de papéis sociais) e 

superação do egocentrismo (por meio da relativização progressiva do ponto 

de vista próprio); 2) aquisição de aptidões e habilidades (incluindo melhoras 

no rendimento escolar); e 3) aumento do nível de aspiração escolar [...]. 

(DAMIANI, 2002, p. 222). 

 As atividades escolhidas foram: 

 Oficina de Origami e Kusudama (origami modular); 

 A utilização dos materiais do Laboratório de Matemática do CEPI Lyceu de 

Goiânia, como, por exemplo, a Torre de Hanói; 

 Um “brincar de amarelinha”, atividade chamada “Amarelinha com 

Perguntas”, em que cada competidor só avançava para a casa seguinte se respondesse 

corretamente uma questão sobre matemática; 

 Exposição de material em acrílico do Laboratório de Matemática do colégio; 

 Exposição de “novos poliedros” em parceria com o LEMAT-IME-UFG; 

 Pipas tetraédricas; 

 Cartazes de “memes” que seriam afixados por toda a escola, chamando a 

atenção de todos para situações matemáticas diversas; 

 Exposição de banners do próprio colégio sobre Matemática. 

Em um primeiro momento, a ideia foi convidar toda a comunidade do Lyceu 

para participarem da “Mostra das Atividades com a Matemática”. Para isso, foi 

encaminhado convite pela professora supervisora, no qual comunicava a comunidade 

lyceana na reunião geral semanal do colégio. Por questões de calendário, ficou acordado 

que o evento ocorreria com as turmas dos professores de Matemática e seriam utilizados 

diversos espaços físicos do colégio: salas de aula, pátio, passarelas e corredores. A 

equipe do PIBID contou com a colaboração muito entusiasmada de outro professor de 
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Matemática do colégio, além da supervisora, e uma estudante do referido professor 

criou uma personagem para ajudar a convidar os estudantes a participarem da “Mostra 

das Atividades com a Matemática”. Veja a figura a seguir: 

 

Figura 02: Convite criado por uma aluna do Lyceu. 

3. As atividades presentes na Mostra da Matemática 

Aqui daremos uma breve descrição das atividades que foram inseridas na 

“Mostra das Atividades com a Matemática”, bem como o potencial de cada uma delas 

como instrumento que favorece a aprendizagem. 

3.1. Oficina de Origami e Kusudama 

 O origami é a arte tradicional e secular japonesa de dobrar o papel, criando 

representações de determinados objetos ou seres com dobras geométricas de peça de 

papel, sem colá-los ou até mesmo cortá-la, usando apenas um número pequeno de 

dobras diferentes, que ao serem combinadas formam um desenho complexo. 

Frequentemente parte-se de um pedaço de papel quadrado, cujas faces podem ser de 

cores diferentes, prosseguindo sem cortar o papel. O Kusudama do Japonês Kusu 

(remédio) e Dama (bola) é um origami modular, antigamente usado no Japão para 

remédios ou ervas aromáticas que era postos dentro do Kusudama. As dobraduras 

envolvem uma grande quantidade de conceitos matemáticos, principalmente no 

conteúdo específico de geometria, auxiliando muitas atividades desenvolvidas em sala 

de aula. 
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 Esses materiais podem se tornar uma ferramenta no ensino da Matemática, pois 

ajuda a desenvolver o pensamento lógico e o pensamento geométrico. Por meio das 

diversas figuras que podem ser formadas, pode-se trabalhar conceitos da geometria tais 

como: arestas, vértices, ângulos, dentre outros. Além disso, pode contribuir também 

para o estudo de frações e razão e proporção. Acreditamos que podemos explorar esses 

materiais com oficinas abordando tópicos de matemática básica. 

 No Dia Nacional da Matemática no Lyceu, exploramos a construção de alguns 

origamis, além de fazer uma exposição de outros já construídos. Essas atividades foram 

realizadas em mesas espalhadas pelo pátio e envolveram os seguintes materiais: papel 

fantasia (partes cortadas no tamanho 10x10 cm), tesoura e régua. Os alunos que 

participaram mostraram-se entusiasmados e interessados em conhecer tais construções. 

 

Figura 03: Origami e Kusudama. 

 As atividades envolvendo origami e Kusudama (origami modular) tiveram como 

objetivo principal fazer com que os alunos interagissem uns com os outros e 

compreendessem o uso da Matemática ao construir o cubo de sonobe, podendo 

reconhecer a geometria em suas mãos. A oficina buscou ensinar ao aluno a construção 

de um cubo dobrando seis peças idênticas para a montagem do cubo, concedido que o 

aluno a partir de uma folha de papel, realizar dobras sobre o plano determinado por ela, 

as dobras formam formas que representam retas no plano do origami, a interseção e 

vincos distintos sobre o papel determina os pontos deste plano, através dessas 

combinações, estabelecemos todos os passos para a construção do origami. 
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Figura 04: Cubo de Sonobe. 

3.2. Tangram e Torre de Hanói 

 O Tangram é um quebra-cabeça chinês, formado por 07 peças, sendo 02 

triângulos grandes, 01 triângulo médio, 02 triângulos pequenos, 01 quadrado e 01 

paralelogramo, os quais são chamados de “tans”.O Tangram consiste em formar figuras 

utilizando essas sete peças. O quebra-cabeça ajuda na familiarização com figuras 

geométricas e conceitos da geometria plana, trabalha o raciocínio lógico, frações e 

porcentagem, na relação parte-todo. Vemos no Tangram particularmente um potencial 

para explorarmos as noções básicas de geometria. 

 A Torre de Hanói é um material que se apresenta em uma base que possui três 

pinos na posição vertical. No primeiro pino temos uma sequência de discos com ordem 

crescente de diâmetro, de cima para baixo. Seu objetivo é passar todos os discos para 

outro pino, obedecendo a regra de que um disco com diâmetro maior jamais pode ficar 

em cima de um disco com diâmetro menor. O jogo ajuda a melhorar a coordenação 

motora, trabalha noções de ordem (crescente/decrescente), pode auxiliar no estudo de 

funções exponenciais. A Torre de Hánoi pode fazer ser explorada em atividades que 

permitam ao aluno construir algumas noções de funções, por exemplo, como as 

exponenciais. 

 Nos espaços físicos em que foram expostos o Tangram e a Torre de Hanói, 

também foram exploradas atividades com sólidos em acrílico, multiplano, Tangram e 

outros materiais. Envolvemos materiais do Laboratório de Matemática do Lyceu e do 

LEMAT-IME-UFG, incluindo alguns “novos poliedros”. Aqui pudemos perceber a 

interação dos estudantes como protagonistas, em que a construção de conceitos e 

conhecimentos foi a ideia central. 
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 De forma especial, diversos materiais lúdicos abordavam alguns poliedros. 

Entendemos que os poliedros são componentes muito importantes no ensino da 

geometria: permitem trabalhar a visão espacial do aluno e, apesar de serem figuras 

espaciais, auxiliam na fixação de conceitos da geometria plana. Os poliedros vem sendo 

abordados em dois projetos dos quais o PIBID participa no colégio, projetos esses 

envolvendo matemática básica e resolução de questões do Exame Nacional do Ensino 

Médio. 

 

Figura 05: Tangram, Torre de Hanói, poliedros e outros materiais lúdicos. 

3.3. Amarelinha com perguntas 

 A atividade de amarelinha com perguntas foi uma junção da brincadeira 

“amarelinha” com perguntas e respostas, elaborada por alguns membros da equipe. Para 

a aplicação dessa atividade, os alunos foram divididos em grupos. A atividade foi 

composta por três amarelinhas desenhadas no pátio do colégio com a ajuda dos próprios 

alunos e cada amarelinha teria um representante de cada grupo. A cada participante 

eram propostas perguntas sobre Matemática e conforme o representante fosse acertando 

as perguntas, ia avançando na amarelinha, Caso o representante errasse a pergunta, 

passaria a vez ao próximo participante. Essa atividade fez com que os alunos 

relembrassem conteúdos importantes da matemática básica e trazia perguntas fáceis, 

médias e difíceis sobre os mais variados temas da Matemática. 

 Essa atividade teve certa importância, pois nos permitiu, de algum modo, 

analisar o conhecimento básico de cada aluno envolvido. Por essa razão, favorecemos a 

interação de alunos de variadas séries jogando juntos. Ainda que alguns não soubessem 
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responder certas questões, configurou-se espaço de aprendizado e reflexão. Ficamos 

satisfeitos em perceber que conseguimos promover uma atividade dinâmica e divertida 

para os alunos, que se esforçavam para ter êxito na brincadeira, e com isso, buscavam 

dar o melhor de si em busca das melhores respostas. Foram utilizados giz colorido e 

cartas com perguntas e respostas. 

 

Figura 06: Amarelinha com Perguntas. 

3.4. Pipas tetraédricas 

 A pipa tetraédrica foi construída pela primeira vez por Alexander Graham Bell, 

em meados de 1891. Seu projeto era criar uma estrutura que tivesse grande área e 

superfície e ao mesmo tempo fosse leve para que pudesse voar e, mais 

pretensiosamente, pudesse transportar um homem. Seus estudos levaram à combinação 

de triângulos equiláteros e, a partir de 1902, veio a construção das pipas tetraédricas 

utilizando tetraedros de tecido. 

 Para nossas atividades no Lyceu, a construção de alguns exemplares das pipas 

contou com os seguintes materiais: canudos, linha de pipa, papel de seda e cola. As 

pipas foram construídas previamente pelos bolsistas pibidianos em momentos de 

trabalhos em conjunto e foram expostas sobre mesas espalhadas pelo pátio do colégio.  

Os alunos que visitavam as mesas em que estavam as pipas ficaram muito curiosos e 

levantavam questionamentos se elas realmente seriam capazes de voar. Esse material 

proporcionou momentos interessantes de interação entre os pibidianos e os alunos do 

colégio. 

 Apesar de, naquela ocasião, não ter sido possível fazer com que a pipa voasse, 

devido ao tempo e também ao ambiente em si, identificamos na atividade um grande 
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potencial para explorar conceitos de geometria e elementos envolvendo a Matemática. 

Surgiram ideias para levarem os alunos a relacionar Matemática com seu dia a dia, indo 

além de uma brincadeira divertida, provocando o aprendizado e a revisão de vários 

conceitos. Um resultado concreto foi a proposta de realização de oficinas no colégio, 

envolvendo a construção de pipas tetraédricas. As oficinas serão alocadas no contexto 

das disciplinas eletivas
1
, envolvendo os alunos de todos os anos do Ensino Médio. 

 Vemos que a aplicação da pipa tetraédrica pode ser voltada para tópicos de 

geometria espacial e também de geometria plana, permitindo abordar polígonos, 

poliedros, faces, vértices, revendo as noções básicas de ponto, reta e plano, a construção 

de triângulos equiláteros, dentre outros conceitos. 

 

Figura 07: Pipas Tetraédricas. 

3.5. Memes, Cartazes e Banners 

Também foram utilizados “memes”, cartazes e banners a fim de provocar a 

curiosidade da comunidade lyceana e chamar à atenção de que aquela data seria um dia 

especial no colégio. Alguns materiais já existiam no colégio, outros foram levados do 

Instituto de Matemática e Estatística da UFG, do LEMAT-IME-UFG e, ainda, houve a 

confecção de materiais especialmente para aquela data. Buscamos colocar esses 

materiais expostos ou afixados por toda a escola, chamando a atenção de todos para 

situações diversas em que a Matemática está envolvida. Isso gerou um movimento 

                                                           
1
As disciplinas eletivas, segundo a Proposta Pedagógica de Educação em tempo integral, têm o objetivo 

de “enriquecer, ampliar e desdobrar os saberes conceituais e atitudinais que colaboram com os conteúdos 

do Núcleo Básico Comum, de modo a desenvolver aprendizagens significativas que contribuam com a 

autonomia, a responsabilidade e a formação de princípios e valores dos estudantes” (Goiás/SEDUCE, 

2016, p.49). Dessa forma, as disciplinas são idealizadas/propostas pelas próprias escolas e, para que tal 

seja desenvolvida, a instituição deve ter explícita a contemplação dos seguintes itens: Tema, Objetivo 

Geral, Objetivos Específicos, Conteúdos, Metodologia, Recursos Didáticos, Avaliação, Culminância e 

Referências. 
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positivo de divulgação da Matemática e, sobretudo, despertou o interesse em elucidar a 

questão “A Matemática está em tudo?”. 

 

 

 

 

Figura 08: Memes, Cartazes e Banners. 

4. Discussões 

Celebrar o Dia Nacional da Matemática no CEPI Lyceu de Goiânia buscou não 

somente promover atividade de popularização e contextualização da Matemática, mas 

também romper com uma possível falha cultural que determina que o individuo que 

conquista boas notas em Matemática é muito inteligente e os que não se dão bem com 

os cálculos e as regras são indivíduos comuns e susceptíveis a incompetências. Com as 

nossas ações tínhamos a confiança de apresentar aos estudantes as múltiplas faces da 

Matemática e como ela pode ser identificada em outro eixo temático, distinto do eixo 

envolvendo números, operações e regras. 
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 A aprendizagem se determina, também, com o sucesso dos estudantes em 

resoluções de situações problemas e suas experiências práticas construídas no ambiente 

de ensino. Ações como a “Mostra das Atividades com a Matemática” buscou 

potencializar o conhecimento em matemática básica que por uma ou outra situação não 

tenha sido apropriado pelo estudante em séries anteriores (símbolos, códigos, operações, 

definições, entre outros), possivelmente, esclarecendo dúvidas por meio de uma 

metodologia lúdica e dialógica, buscando, assim, favorecer aprendizados. Além de 

mostrar aos envolvidos uma metodologia diferenciada e pensada com muita 

responsabilidade para o ensino e para a aprendizagem de matemática, buscamos 

estabelecer espaços nos quais os próprios alunos pudessem reconhecer conceitos 

científicos no lúdico e não apenas manter uma pré concebida concepção de que 

Matemática só se aprende fazendo contas e em dentro do espaço físico da sala de aula. 

Priorizamos apresentar atividades que evidenciassem que a Matemática pode ser (e 

está!) integrada com incontáveis elementos presentes em nosso o cotidiano. 

Foi uma experiência bastante enriquecedora para todos que participaram da 

construção e realização da “Mostra das Atividades com a Matemática”. De um lado, 

identificamos, desde o início da proposta, que o trabalho coletivo ali seria exitoso. Isso 

porque era evidente a motivação e o envolvimento da professora supervisora, o que logo 

contagiou os bolsistas pibidianos. Os movimentos foram rápidos e eficientes em busca 

de celebrar aquela data. De outro lado, sentimos na execução das atividades o 

envolvimento da comunidade lyceana, sobretudo dos alunos, que receberam muito bem 

a proposta e se participaram a contento das atividades. 

 Percebemos as oportunidades de aprendizado e formação, desde as escolhas das 

atividades, como nos relatos dos envolvidos: alunos, professores e outras pessoas da 

comunidade lyceana, licenciandos bolsistas, professora supervisora, coordenadores de 

área do PIBID. Podemos citar: i) as boas experiências ao trabalhar com estudantes que 

possuem necessidades especiais e observar sua satisfação em conseguir realizar tarefas 

como confeccionar o cubo proposto na oficina de Origami e Kusudama; ii) a percepção 

do envolvimento de outros estudantes, considerados “difíceis” em sala de aula, se 

mostrando honestos com as regras da amarelinha com perguntar e  propondo a ajudar 

uns aos outros; iii) alunos curiosos e querendo descobrir as potencialidades das 

atividades, como saber se de fato é possível fazer uma pipa tetraédrica voar. 
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 Todo o evento transcorreu com bastante tranquilidade e harmonia, rendendo 

bons relatos em favor do ensino da Matemática. Entendemos que “a Matemática está em 

tudo” e que os espaços escolares devem contar com atividades que permitam elucidar 

isso a todos, levando a todos a compreensão de que os saberes matemáticos nos 

circundam e fazem parte de nossa rotina diária. Ainda, defendemos que as ações 

especiais nesta data possibilitem conhecer melhor e aprender mais sobre a Matemática 

de modo que o conhecimento e o aprendizado sejam ricos em significado. O Dia da 

Matemática deve ser um marco de divulgação da Matemática como área de 

conhecimento, além de abordar sua história, suas aplicações, suas relações com outras 

áreas de conhecimento e quebrar barreiras que impõem que aprender Matemática é 

difícil e que não é para todos. E o mais importante: ações como esse não podem ser 

limitadas a essa data comemorativa, e sim, devem ser inseridas nos processos 

educacionais, buscando promover uma “Educação que gera formação”. 
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RESUMO 

Para as atividades desenvolvidas em 2019 no Centro de Ensino em Período Integral (CEPI) Bandeirante, 

uma escola parceira do Subprojeto Matemática Goiânia do PIBID, planejou-se trabalhar dados estatísticos 

por meio de temas em destaque na mídia e na sociedade em geral. Esta iniciativa foi materializada no 

projeto “O ensino da matemática por meio de temas em destaque”. Este projeto se justifica pela proposta 

de trabalharmos de maneira contextualizada conteúdos que possam ser ferramentas para a representação 

de dados e informações em geral. Neste contexto, a atividade “Um retrato da realidade brasileira: dados 

expressos em frações” foi desenvolvida a partir de publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) sobre temas como população, educação e renda. Observou-se que os alunos não 

estavam acostumados a atividades que requerem maior iniciativa por parte deles, pois solicitaram auxílio 

sempre que se depararam com uma pergunta mais qualitativa, menos direta. Ainda, as perguntas mais 

objetivas cujas respostas seriam uma fração, por exemplo, tiveram melhor aproveitamento do que os 

questionamentos comparativos. Neste contexto, trabalhou-se o cálculo de denominador comum entre 

frações a partir da necessidade de se comparar dados entre regiões, por exemplo, cujas proporções 

estavam representadas em frações com denominadores distintos. Com este processo, os alunos 

trabalharam a definição de fração, destacando-se que seus elementos (numerador e denominador) devem 

ser números inteiros e deram significado ao algoritmo que já sabiam fazer a partir de uma necessidade 

que se depararam.  

 

Palavras-chave: Frações; Dados Estatísticos; Ensino Contextualizado. 

O ESTUDO DE FRAÇÕES COM DADOS 

QUE RETRATAM A REALIDADE 

BRASILEIRA: OS SIGNIFICADOS DE 

CONCEITOS A PARTIR DE APLICAÇÕES 

 

Victor Balbino dos Santos
1
 

Jéssica Caroline Bessa Silva
2
 

Styven Godinho Gomes
3
 

Elisabeth Cristina de Faria
4
 

 



 

   

 
 

38 

 

Anais do Seminário 
Pibid Subprojeto 

Matemática Goiânia 

1. Introdução 

 É comum que alunos se perguntem “para que estamos „vendo‟ isso?”; “quando 

vou usar isso no dia-a-dia?”. Embora saibamos que alguns conteúdos não serão 

empregados diretamente por todas as pessoas, é seguro dizer que existe uma gama de 

conteúdos trabalhados no ensino básico que se fazem necessários para um indivíduo 

exercer sua cidadania. Como destaca Miguel (2007), a escola sempre teve como meta a 

capacitação dos alunos para relacionar adequadamente informações, dados e 

conhecimentos, desenvolvendo habilidades para se lidar com situações-problema. 

Deste modo, o ensino na escola deve ser pautado em premissas de um ensino 

significativo, que possibilite ao aluno identificar elementos de seu cotidiano e de suas 

necessidades nos conteúdos trabalhados. Como destaca Spinelli (2011), há uma 

ausência de planejamentos pedagógicos que reconheçam como ponto de partida os 

conhecimentos prévios dos alunos. Deste modo, Spinelli (2011) faz coro às vertentes 

que advogam por um ensino contextualizado, mas se questiona o que seria 

contextualizar o ensino de matemática. 

 Como destaca Merlini (2005), o entendimento do conteúdo de frações não se 

justifica apenas na matemática como um fim em si mesma, mas pela sua onipresença 

sociocultural. Não obstante a dificuldade costumeiramente associada ao conteúdo de 

frações, Merlini (2005) destaca que a importância da construção da ideia do número 

fracionário está em entender o que ele quantifica. Como por exemplo, quando dizemos 

que são cinco e meia da tarde, o que significa o “meia”? Logo, há a necessidade de 

abordar o ensino da matemática além dos procedimentos, pois transformar a fração 

mista 5
1

2
 em 

11

2
, por exemplo, via a memorização de algoritmos não auxiliará na 

resolução de situações-problema quando os alunos estiverem em um contexto de 

trabalho na vida adulta, ou mesmo em situações domésticas em todos estágios da vida. 

O Colégio Estadual de Período Integral Bandeirante (doravante denominado 

CEPI Bandeirante) é um colégio parceiro do Subprojeto Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) Matemática da Regional Goiânia da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). Localizado no Setor Bueno no município de 

Goiânia, o colégio possui turmas do 6° ao 9° ano e recebe uma quantidade considerável 

de alunos novos a cada ano, indicando alta rotatividade. Isso requer uma atenção 
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especial para se diagnosticar as habilidades e conhecimentos matemáticos que os alunos 

têm maior domínio e aquelas que requerem maior trabalho durante o ano letivo. 

A atividade “Um retrato da realidade brasileira: dados expressos em frações” 

está em um projeto: “O ensino da matemática por meio de temas em destaque”. Este foi 

idealizado a partir da situação verificada nos diagnósticos realizados no início do ano 

letivo, nos quais se identificou a necessidade de se trabalhar os conteúdos de frações, 

porcentagens e números decimais. A proposta consiste em trabalhar estes tópicos de 

maneira integrada, evitando-se que os alunos tenham uma percepção estanque dos 

conteúdos matemáticos. Ainda, propõe-se a abordagem seja contextualizada, visando 

realizar ligações entre os conhecimentos que os alunos já possuem, pois assim a 

aprendizagem se torna mais significa, como destaca Spinelli (2011).  

Segundo Reis e Nehring (2017), a relação com o cotidiano é uma classe de 

contextualização do ensino de matemática, sendo as outras duas a resolução de 

problemas e a aplicação matemática. Optou-se por trabalhar a relação com o cotidiano 

pelo propósito de desenvolver nos alunos a percepção de que podemos utilizar os 

conhecimentos matemáticos para retratar realidades que nos deparamos no dia-a-dia, 

num esforço de despertar mais o interesse deles para os conteúdos estudados. 

Assim, visando desenvolver uma atividade na semana do Dia da Matemática (06 

a 10 de maio) para comemorá-lo e para aproximar os alunos a essa ciência, os bolsistas 

autores deste trabalho, optaram por desenvolver uma contextualização de um conteúdo 

que estava sendo trabalhado no 7° ano: frações. Os bolsistas trabalharam de maneira 

coletiva, com o apoio de seus respectivos orientadores, escolhendo reportagens com 

informações sobre a sociedade brasileira com a utilização de frações.  

Utilizando plataformas de armazenamento de arquivos na nuvem, os envolvidos 

trabalharam em conjunto, dialogando entre si sobre as reportagens escolhidas e sobre 

como construir questões a partir dessas. Assim, como a atividade proposta estava no 

contexto de um projeto que vem sendo executado na escola, e o será durante o ano 

letivo, o esforço se deu no direcionamento da atividade para se trabalhar o Dia da 

Matemática. Com isso, foi construído o diálogo com os alunos sobre o porquê da 

atividade, sobre a reflexão que devemos fazer sobre a importância da matemática para 

nosso pleno desenvolvimento como cidadãos ativos e cientes da nossa realidade. 
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2. Desenvolvimento metodológico 

 A atividade “Um retrato da realidade brasileira: dados expressos em frações” foi 

pensada numa perspectiva colaborativa entre os alunos do 7° ano, de modo que 

dialogassem em grupos. Assim, considerando a existência de até seis grupos na sala, os 

bolsistas planejaram a atividade a partir de publicações do endereço eletrônico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): as publicações foram destinadas 

aos grupos, todas com quatro questões a serem respondidas, tratando sobre educação, 

IBGE (2019); população indígena, IBGE (2019b); pessoas com deficiência, IBGE 

(2019c); pirâmide etária IBGE, (2019d); população urbana e rural, IBGE (2019e); 

trabalho e rendimento, IBGE (2019f). Todavia, todas as publicações foram adaptadas, 

pois as informações estavam expressas em porcentagens. Visando trabalhar o conteúdo 

sendo estudado por eles, as informações foram modificadas e expressas em frações, 

trabalhando-se a ideia de proporção. 

 As perguntas feitas ao final de cada atividade para cada grupo são similares, 

esperando-se identificar a aprendizagem de conteúdos conceituais, mas também 

procedimentais. A atividade requer interpretação, de modo que os alunos não fiquem 

apenas calculando e manipulando números que não possuem significados além de si 

mesmos. Logo, entende-se que este tipo de atividade pode ser utilizada para identificar 

as habilidades dos alunos em aplicar os conteúdos estudados em matemática a situações 

cotidianas. No caso desta atividade em específico, a possibilidade do uso de frações 

para a condensação de dados, para a comunicação e para a comparação.  

 Optou-se por trabalhar em grupos, pois um dos objetivos era verificar as 

habilidades colaborativas dos alunos quando é proposta uma atividade diferente do que 

vem sendo trabalhado. Embora estejam acostumados a trabalhar em conjunto na 

resolução de listas de exercícios, não é tão recorrente se reunirem para atividades que 

requeiram interpretações mais densas, com textos mais longos e perguntas não tão 

diretas. Ainda, além do diálogo dentro do grupo, os grupos podem dialogar entre si, 

após a reflexão de cada grupo ser concluída, trabalhando-se as habilidades dos alunos 

em expor ideias, argumentar e a direcionar perguntas a terceiros. 
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3. Relato e discussão 

 No 7°A a atividade foi desenvolvida numa quarta-feira, dia 08/05, no período 

vespertino. Nesta turma, as aulas de matemática são sempre à tarde, às quartas e 

quintas-feiras. A aula que antecedeu a aplicação da atividade foi sobre frações, na qual 

se abordou a representação de frações; seus conceitos e elementos; as motivações para 

se trabalhar com frações e operação de adição de frações com o mesmo denominador.  

 Logo no início do dia em que a atividade foi aplicada no 7 º A, 08/05, foi 

comentado com os alunos sobre a Semana da Matemática sendo realizada na escola. Foi 

dito que dia 06/05 é comemorado o dia da matemática e para que pudéssemos ter uma 

percepção da importância desta ciência em nossa vida e que seu estudo não é em vão, 

tampouco um fim em si mesmo, iríamos trabalhar uma atividade em que precisaríamos 

fazer uso do último conteúdo trabalhado por eles. Ou seja: de certo modo, ciente de 

perguntas do estilo “pra que isso serve?”, considerou-se oportuno contextualizar o 

conteúdo de frações logo após a introdução, de modo que ainda havia novos conceitos e 

ideias a serem trabalhadas, mas que o seriam no decorrer da atividade. Desta maneira, 

motiva-se a aprendizagem de algo novo devido a um impasse encontrado. 

No 7º B a atividade estava programada para acontecer no dia 08 de maio, 

entretanto, os pibidianos julgaram que seria melhor se os alunos fizessem a atividade 

após a professora supervisora avançar um pouco com o conteúdo de frações, pois seria 

necessário que eles entendessem o conceito de equivalência, fazendo com que a 

atividade fosse adiada para o final do mesmo mês. 

A atividade foi composta por quatro perguntas. As questões II e IV eram comuns 

a todos os grupos, enquanto as questões I e III pediam para cada grupo observar e 

analisar um determinado dado do texto. As questões estão no anexo (p. 11), nos textos 

destinados aos respectivos grupos. Durante a atividade, todos os grupos chamaram os 

bolsistas para auxiliá-los, pois não haviam compreendido o que as questões pediam, 

segundo os mesmos.  

Na questão I, embora diferente para cada grupo, pedia-se aos alunos para analisar, 

comparar e estabelecer relações entre dois dados quaisquer apresentados nos textos. 

Esta proposta foi pensada para se trabalhar a ideia de sucessor de números fracionários, 
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que é comumente uma ideia aplicável aos naturais que os alunos querem estender. 

Acreditamos que seria uma boa abordagem mostrar que a ideia de sucessor não pode ser 

aplicada ao contexto de números expressos em frações a partir do “erro”. Com isso, os 

alunos observariam que as operações e propriedades de alguns conjuntos podem não ser 

aplicáveis a outros conjuntos, trabalhando-se desde já elementos que serão abordados 

futuramente quando o conjunto dos números racionais forem abordados formalmente. 

No 7º A, 40% dos alunos manipularam as frações e as ordenaram. Um dos grupos 

realizou a comparação entre 
7

100
 e 

72

  1000
, indicando que 

7

100
 < 

7,2

100
, o que é uma ordenação 

correta, embora a representação em frações não permita números decimais como 

numerador ou denominador. Após uma nova explicação sobre frações equivalentes e o 

porquê de não representarmos 
72

1000
 como 

7,2

100
, os alunos indicaram que 

70

1000
 < 

72

1000
. Do 

restante, 40% da turma apenas manipulou as frações e 20% não realizou qualquer 

manipulação. Este 20% que não realizou nenhuma manipulação, representa um dos 

cinco grupos. Eles apenas indicaram que  
1

2
  representa “metade”.  

 No 7º B, metade dos alunos conseguiu manipular as frações e ordená-las (50%). 

Um dos grupos conseguiu relacionar frações com porcentagem, indicando por exemplo 

que 
50

100
 correspondia a 50% da população. Outro ainda manipulou o denominador da 

fração 
24

100
 para 

240

1000
para poder comparar tal fração com 

67

1000
 ,  pois “100 é múltiplo de 

1000”. Mesmo que tenham formalizado errado tal procedimento, foi possível 

depreender que compreendiam o conceito de fração equivalente e assim para comparar 

as frações multiplicamos numerador e denominador. A outra metade apenas manipulou 

as frações para um mesmo denominador sem compará-las (33,3%) ou apenas repetiu os 

dados expressos na pergunta (16,6%). 

A questão 2 questionava o porquê de as frações não ter um mesmo denominador e 

se era possível encontrar um denominador comum para as frações no texto. Nesta 

questão, no 7ºA, 20% dos alunos apenas disseram que “sim”, 20% manipulou algumas 

frações para um mesmo denominador, 20% disse que “não é possível encontrar um 

denominador comum” e 60% argumentou que os numeradores e denominadores 

deveriam ser números inteiros. No 7ºB, 50% dos alunos apenas respondeu que “sim, é 

possível”, ou seja não deixaram expresso por extenso por qual método seria possível 
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compará-las, 33,3% deles indicou que era possível encontrar um denominador comum 

através do mínimo múltiplo comum (MMC). Em destaque houve um grupo que 

escreveu “sim, é possível encontrar um denominador comum, multiplicando ou 

dividindo” e 16,6 % dos alunos, além de da afirmativa, manipularam algumas frações 

presentes no texto para um mesmo denominador. 

A questão 3, de cunho social, solicitava dos alunos uma interpretação sobre causas 

da realidade expressa nos dados. Um exemplo disso era a pergunta destinada ao grupo 

que ficou responsável pelo texto sobre a pirâmide etária: a pergunta se referia ao porquê 

de existir mais mulheres do que homens em idades avançadas. Esperava-se aqui que os 

alunos refletissem sobre o papel da mulher na sociedade através dos dados apresentados 

pelo texto, uma vez que mulheres cuidam mais da própria saúde (realidade refletida pela 

frequência a consultas médicas) e há taxas consideravelmente mais baixas de mulheres 

mortas por violência urbana, como as relacionadas por tráfico de drogas. 

No 7ºA, mais da metade dos alunos (60%) apenas repetiu partes incompletas do 

texto como resposta e 40% apresentaram reflexões. No 7ºB, 66,6% apresentaram 

reflexões razoáveis às perguntas, enquanto que 33,3% deles se limitaram apenas a 

copiar um parágrafo do texto, por exemplo. 

A questão 4 indagava aos alunos se eles consideravam uma fração como um 

bom meio de expressar dados e os indagou sobre seus conhecimentos a respeito de 

outros maneiras.  Nessa questão, no 7ºA, 80% dos alunos indicou que frações é sim um 

bom meio de expressar informações e sugeriram que porcentagens também o são. 

Apenas 20% disseram que frações não são um bom meio de expressar informações, mas 

que porcentagem eram. No 7ºB, 83,3% dos alunos indicou que frações são um bom 

meio de expressar dados enquanto que 16,6% indicou que não seria pois “é muito 

complicado”, “tem algumas difíceis”. Em sua maioria também indicaram que 

porcentagem é um bom meio para se expressar dados e alguns ainda se arriscaram a 

dizer que gráficos também eram. 

Durante a leitura das respostas dos alunos, observou-se uma grande quantidade 

de erros de português, tanto na escrita quanto na coerência das frases formuladas. Nas 

aulas de matemática nessas turmas é comumente dado listas de exercícios e problemas, 

as quais são sempre de marcar alternativas, indicar verdadeiro ou falso ou resolver 
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contas, havendo dificilmente alguma escrita no quadro além da resolução de algoritmos 

pela professora no quadro. Assim, acreditamos que é necessário que haja mais propostas 

que requeiram dos alunos mais escrita, tanto para que possam escrever com 

desenvoltura, quanto para avaliar de maneira mais aprofundada o raciocínio matemático 

que empreendem. 

No 7ºA houve diálogo sobre a atividade na aula seguinte, quando algumas foram 

debatidas com o bolsista Victor no quadro e trabalhando os conceitos e procedimentos. 

Antes desse diálogo, houve a correção de alguns exercícios procedimentais da lista de 

exercícios entregue antes desta atividade. Os alunos tiveram algumas dúvidas nos 

procedimentos, mas no geral, tiveram bom desempenho ao adicionar frações e calcular 

mínimo múltiplo comum (MMC). Ou seja: embora não tenha sido intuitivo para eles, 

durante a atividade, realizar o algoritmo do MMC para comparar frações com 

denominadores 10 e 100, por exemplo, quando solicitados, de maneira explícita, que 

encontrem o MMC entre 10 e 100.  

Logo, denota-se que é necessário trabalhar mais o ensino contextualizado, de 

modo que ao se depararem com um problema, consigam buscar no seu arcabouço de 

conhecimento, ferramentas que os possibilitem solucioná-lo. Afinal, ao iniciar a vida 

profissional, irão se defrontar com situações que requererão diagnósticos, reflexões, 

habilidade para pensar em alternativas etc. Ainda, o fato de os grupos destacarem 

porcentagem como uma maneira de se trabalhar informações numéricas reforça a 

premissa de que os alunos já possuem um conhecimento significativo, uma bagagem 

cultural. Assim, partindo-se do conhecimento dos alunos para a introdução de novos 

conhecimentos, atuando numa zona limítrofe entre ideias consolidadas e novas ideias, é 

possível produzir uma aprendizagem significativa com estes alunos. Deste modo, 

quando o ensino de porcentagem for iniciado, esta atividade será retomada com as 

mesmas informações, mas expressas em porcentagem, como estavam originalmente no 

material produzido pelo IBGE. Com isso, os alunos serão indagados a respeito de qual 

maneira consideram mais oportuna e serão solicitados que estabeleçam relações de 

igualdade entre porcentagens e frações. 
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4. Considerações finais 

Com a análise das atividades dos alunos, identificou-se que há uma necessidade 

substancial para se trabalhar a escrita com as duas turmas. No entanto, refletimos que 

algumas perguntas propostas na atividade seriam complexas e deveriam ser precedidas 

por atividades com respostas mais diretas, embora ainda interpretativas. Nas aulas de 

matemática destas turmas, costuma-se trabalhar listas de exercícios, as quais são sempre 

de marcar alternativas, indicar verdadeiro ou falso ou resolver contas, havendo 

raramente alguma escrita em forma de texto. 

 No 7°A, houve outra atividade similar a esta poucas aulas após sua aplicação, 

quando se trabalhou novamente o texto sobre educação empregado na atividade aqui 

relatada. No entanto, os dados foram expressos em porcentagens e toda a sala ficou com 

o mesmo texto. A reflexão a respeito das perguntas e do tamanho dos textos trabalhados 

propiciou um melhor planejamento para a atividade com porcentagens. Os resultados 

foram mais satisfatórios e os alunos mostraram maior familiaridade com porcentagens. 

No 7ºB, uma atividade similar também foi aplicada, um mês após a atividade deste 

relato, intitulada “Um estudo sobre a liberação do porte de armas”. Nessa atividade 

houve apenas três questões e dois tipos textos distintos. Uma das questões era similar à 

questão II desta atividade e foi solicitado também que transformassem as frações 

expressas no texto em porcentagens. Os resultados alcançados pelos alunos foram 

similares aos apresentados nesta. 

 Assim, acreditamos que é necessário que haja mais propostas que requeiram dos 

alunos mais escrita, tanto para que possam escrever com desenvoltura, quanto para que 

o raciocínio matemático dos alunos possa ser melhor avaliado. Afinal, apenas com 

respostas objetivas, não podemos ter um bom diagnóstico do que cada aluno precisa 

trabalhar para desenvolver o conhecimento matemático sendo trabalhado. Essa 

importância interpretativa se mostra muito clara quando os alunos não destacam a 

possibilidade de expressar duas frações em um mesmo denominador, mas quando se 

menciona “MMC”, eles já estão prontamente realizando o algoritmo.  
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Anexo 

Conheça o Brasil- Educação 

 

Figura 01: Mapa do Brasil: Divisão Política. Fonte: IBGE. 

Um dado importante sobre educação é a proporção de pessoas alfabetizadas. No 

Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 

Contínua) 2017, considerando pessoas de 15 anos ou mais de idade, foi estimado que 

7

100
  das pessoas eram analfabetas (11,5 milhões de analfabetos). 

Em 2016, a mesma pesquisa havia indicado uma proporção de 
72

100
, sendo que o 

número de pessoas de 15 anos ou mais que são analfabetos apresentou uma redução de 

aproximadamente 300 mil pessoas. 

A Região Nordeste apresentou a maior proporção de analfabetos 
145

1000
, em torno 

de quatro vezes maior do que as taxas estimadas para as Regiões Sudeste e Sul (ambas 

com 
35

1000
). Na Região Norte essa taxa foi 

8

100
 e no Centro-Oeste, 

52

1000
. 

A taxa de analfabetismo para os homens de 15 anos ou mais de idade foi 
71

1000
 e 

para as mulheres, 
68

1000
. Para as pessoas pretas ou pardas (

93

1000
), a proporção de 

analfabetismo foi mais que o dobro da observada entre as pessoas brancas (
4

100
). 

O nível de instrução foi estimado para as pessoas de 25 anos ou mais de idade, 

pois pertencem a um grupo etário que já poderia ter concluído o seu processo regular de 

escolarização. 
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No Brasil, a proporção de pessoas de 25 anos ou mais de idade que finalizaram a 

educação básica obrigatória, ou seja, concluíram, no mínimo, o ensino médio, passou de 

45

100
, em 2016, para 

461

1000
, em 2017. 

Também em 2017, 
495

1000
 da população de 25 anos ou mais de idade estava 

concentrada nos níveis de instrução até o ensino fundamental completo ou equivalente; 

27

100
 tinham o ensino médio completo ou equivalente; e 

157

1000
, o superior completo. 

O acesso à Educação de qualidade é direito fundamental para o desenvolvimento 

da cidadania e ampliação da democracia. Os investimentos públicos em educação são de 

extrema importância para a redução da pobreza, criminalidade e ampliação do 

crescimento econômico, bem-estar e acesso aos direitos fundamentais pela população. 

Questionamentos: 

I) Como é possível comparar as proporções de analfabetismo entre os anos de 2016 e 

2017? Estabeleça uma relação de ordem entre os dois dados. 

II) Por que as frações destacadas no texto não estão expressas em um mesmo 

denominador comum? É possível encontrar um denominador comum? 

III) O texto contém informações relacionadas a analfabetismo e a nível de instrução. 

Como esses indicadores estão relacionados? 

IV) Frações são uma boa maneira de expressar informações? Mais especificamente, 

ajudam a expressar proporções? Você conhece alguma outra maneira de representação? 

Conheça o Brasil- População Indígena

 

Figura 02: Proporção de indígenas na população brasileira. Fonte: IBGE. 
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De acordo com os dados do Censo 2010, no Brasil vivem 896.917 pessoas que 

se declaram como indígenas. Desse total de pessoas, 
577

1000
 é a proporção que indica 

quantos vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas. 

O IBGE contabilizou 305 diferentes etnias indígenas no Brasil. Os principais 

troncos étnicos e suas ramificações são: Macro-Jê -Boróro / Guató / Jê / Karajá / Krenák 

/ Maxakali / Ofayé / Rikbaktsa / Yatê Tupi -Arikém / Awetí / Jurúna / Mawé / Mondé / 

Mundurukú / Puroborá / Ramaráma / Tuparí / Tupi- Guarani. 

 Com relação à língua falada, o Censo 2010 identificou 274 línguas indígenas no 

Brasil, sendo que 
57

100
 dos indígenas não falam a língua indígena, já 

77

100
 deles falam a 

Língua Portuguesa. 

Entre os indígenas que vivem em Terras Indígenas essas proporções se alteram, 

573

1000
 falam alguma língua indígena e 

288

1000
 não falam a Língua Portuguesa.A maior parte 

dos indígenas são alfabetizados 
766

1000
. Inclusive os indígenas que vivem em Terras 

Indígenas são alfabetizados, em sua maioria 
68

100
. 

Questionamentos: 

I) Como é possível comparar as proporções dos indígenas que não falam a língua 

indígena e os que falam a Língua Portuguesa com as proporções daqueles que vivem em 

terras indígenas? A população indígena está localizada de maneira uniforme em todo o 

país? Discorra sobre os estados e as regiões em que há mais indígenas. 

II) Por que as frações destacadas no texto não estão expressas em um mesmo 

denominador comum? É possível encontrar um denominador comum?  

III) O que significam as proporções que destacam a alfabetização? É possível 

estabelecer relação entre alfabetização e língua falada? Todos que falam determinada 

língua são necessariamente alfabetizados? 

IV) Frações são uma boa maneira de expressar informações? Mais especificamente, 

ajudam a expressar proporções? Você conhece alguma outra maneira de representação?  



 

   

 
 

50 

 

Anais do Seminário 
Pibid Subprojeto 

Matemática Goiânia 

 

Figura 03: Distribuição da população indígena no Brasil. Fonte: IBGE. 

Conheça o Brasil - Pessoas com deficiência 

De acordo com o Censo 2010, quase 46 milhões de brasileiros, cerca de  
24

100
 da 

população, declarou ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades 

investigadas (enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus), ou possuir deficiência mental 

/ intelectual. 

Considerando somente os que possuem grande ou total dificuldade para 

enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus (ou seja, pessoas com deficiência nessas 

habilidades), além dos que declararam ter deficiência mental ou intelectual, temos mais 

de 12,5 milhões de brasileiros com deficiência, o que corresponde a  
67

1000
  da população. 

 

Figura 04: Porcentagem da população por tipo e grau de dificuldade e deficiência. Fonte: IBGE. 

Como pode ser visto no gráfico acima, em 2010, a deficiência visual estava 

presente em 
34

1000
  da população brasileira; a deficiência motora em  

23

1000
; deficiência 

auditiva em 
11

1000
; e a deficiência mental/intelectual em 

14

1000
. 

Ao considerarmos também as pessoas com alguma dificuldade nas habilidades 

pesquisadas, vemos que  
188

1000
  da população apresentou dificuldade para enxergar; 

7

100
 tinha dificuldade em se movimentar; e 

51

1000
  possuía dificuldade para ouvir. 
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 O IBGE aponta que, segundo a Munic (pesquisa de informações básicas 

municipais) 2017, entre os 1.679 municípios que dispunham de serviço de transporte 

coletivo por ônibus intramunicipal, 
117

1000
 estavam com a frota totalmente adaptada para a 

acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, enquanto 
488

1000
 

possuíam frota parcialmente adaptada. 

É muito importante que o governo e a sociedade pensem em ações para incluir 

os brasileiros, independente de possuírem algum tipo de deficiência, em todos os 

lugares da sociedade para que tenham direito à educação, ao emprego, à saúde e bem-

estar.  

Questionamentos: 

I) Como é possível comparar as proporções de pessoas com dificuldades em pelo menos 

uma das habilidades investigadas (enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus), ou 

possuir deficiência intelectual com pessoas que possuem grandes dificuldades nessas 

habilidades (ou seja pessoas com deficiência nessas habilidades)? Ordene as 

proporções. 

II) Por que as frações destacadas no texto não estão expressas em um mesmo 

denominador comum? É possível encontrar um denominador comum? 

III) Faça um comparativo entre as proporções de pessoas com deficiência nas 

habilidades investigadas e o transporte coletivo com frota totalmente adaptada para 

acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Cite possíveis 

adaptações no transporte público e nas ruas que possibilitariam uma maior inclusão de 

pessoas com alguma deficiência. 

IV) Frações são uma boa maneira de expressar informações? Mais especificamente, 

ajudam a expressar proporções? Você conhece alguma outra maneira de representação? 

Conheça o Brasil- Pirâmide Etária 

A pirâmide etária brasileira nos fornece importantes informações sobre 

natalidade, idade média da população, longevidade, entre outros temas. 
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Como pode ser visto no gráfico a seguir, em 2017, a maior concentração da 

população (mais de 
1

2
) estava na faixa etária de 0 a 34 anos. Isso significa que o Brasil é 

um país jovem. Porém, essa realidade está mudando. A queda das taxas de natalidade e 

o aumento da expectativa de vida da população tendem a colaborar para que, em 

algumas décadas, o Brasil seja um país adulto. 

 

Figura 05: Pirâmide etária do Brasil. Fonte: IBGE. 

A pirâmide acima mostra o envelhecimento populacional ocorrido na população 

brasileira de 2012 a 2017. Esta mudança pode ser observada pela menor porcentagem 

encontrada em 2017 nos grupos etários mais jovens (base da pirâmide), ao mesmo 

tempo em que houve aumento nas porcentagens dos grupos de idade que ficam no topo 

da pirâmide. 

Houve redução nos percentuais de homens e mulheres nas faixas etárias até 34 

anos, e aumento nas faixas seguintes. A maior redução ocorreu na faixa etária de 10 a 

14 anos – em 2012 estimou-se quase 17 milhões de brasileiros nesta faixa etária, 

enquanto em 2017 foram pouco mais de 15 milhões. Já o maior aumento foi o da faixa 

de 35 a 39 anos, com cerca de 14,5 milhões de pessoas em 2012 e mais de 16,5 milhões 

em 2017. 

Considerando tanto os homens quanto as mulheres, em 2012, o grupo das 

pessoas de 60 anos ou mais de idade representava 
128

1000
 da população, porém, em 2017, 

essa proporção cresceu para 
146

1000
. Já a parcela de crianças de 0 a 9 anos de idade, passou 

de 
7

50
 para

13

100
 no período. 
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Em 1940, a expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 45,5 anos. Esta 

expectativa vem subindo desde então, e chegou a 76 anos em 2017. Enquanto a 

expectativa de vida dos homens é de 72,5 anos, a das mulheres chega a 79,6 anos. 

Homens com perfil mais jovem: 

A pirâmide também nos permite observar que a população masculina apresentou 

padrão mais jovem que a feminina: na faixa etária até 24 anos, os homens totalizavam, 

em 2017, 
186

1000
, enquanto as mulheres, 

178

1000
. Por outro lado, os homens de 60 anos ou 

mais de idade correspondiam a 
3

50
 da população, e as mulheres dessa faixa etária,

8

100
.  

Também notamos que, nos grupos de idade a partir dos 80 anos, a proporção de 

mulheres supera bastante a de homens. No Brasil, o homem geralmente morre antes que 

a mulher. Isso pode ser explicado por alguns fatores, como: maior consumo de álcool, 

tabagismo, doenças ligadas ao sobrepeso e violência urbana. 

               Questionamentos: 

I) Como é possível comparar as proporções para a faixa etária de 0 a 9 anos entre os 

anos 2012 e 2017? Estabeleça uma relação de ordem entre as proporções. 

II) Por que as frações destacadas no texto não estão expressas em um mesmo 

denominador comum? É possível encontrar um denominador comum? 

III) O texto destaca algumas das causas para que haja mais mulheres em idades 

avançadas do que homens, comente estas causas, dando sua opinião. 

IV) Frações são uma boa maneira de expressar informações? Mais especificamente, 

ajudam a expressar proporções? Você conhece alguma outra maneira de representação? 

Conheça o Brasil- População rural e urbana 
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 Figura 06: Mapa do Brasil: Divisão Política. Fonte: IBGE. 

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

2015 a maior parte da população brasileira, vive em áreas urbanas, 
85

100
. Já 

15

100
 dos 

brasileiros vivem em áreas rurais.  

A Grande Região com maior percentual de população urbana é o Sudeste, com 

9314

10000
 das pessoas vivendo em áreas urbanas. A Região Nordeste é a que conta com o 

maior proporção de habitantes vivendo em áreas rurais, aproximadamente 
27

100
. 

Nas décadas de 1970 e 1980 o Brasil sofreu um intenso processo de êxodo rural. 

A mecanização da produção agrícola expulsou trabalhadores do campo que se 

deslocaram para as cidades em busca de oportunidades de trabalho. Hoje, o 

deslocamento do campo para a cidade continua, porém, em um ritmo menor.  

O intenso processo de urbanização no Brasil gerou o fenômeno da 

metropolização (ocupação urbana que ultrapassa os limites das cidades) e, 

consequentemente, o desenvolvimento de grandes centros metropolitanos como São 

Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Goiânia, Manaus, entre outros. 

    Questionamentos: 

I) Como é possível comparar as proporções destacadas para o Sudeste e o Nordeste com 

os dados para o país como um todo? Estabeleça uma relação de ordem entre os dados 

destacados por região e as proporções nacionais. 

II) Por que as frações destacadas no texto não estão expressas em um mesmo 

denominador comum? É possível encontrar um denominador comum? 
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III) O que significa dizer que “o deslocamento do campo para a cidade continua, porém 

em um ritmo menor?” Há menos pessoas nas cidades, comparativamente a 1970? 

IV) Frações são uma boa maneira de expressar informações? Mais especificamente, 

ajudam a expressar proporções? Você conhece alguma outra maneira de representação? 

Conheça o Brasil -Trabalho e rendimento 

Em 2017, entre os 207,1 milhões de pessoas residentes no Brasil, 
602

1000
 (124,6 

milhões) possuíam algum tipo de rendimento, seja proveniente de trabalho ( 
419

1000
  das 

pessoas) ou de outras fontes (
241

1000
 das pessoas), como aposentadoria, aluguel e 

programas de transferência de renda. 

Os brasileiros que declararam possuir algum rendimento recebiam, em média, 

R$ 2.112 por mês, ou seja, este seria o valor recebido por todas as pessoas que têm 

algum tipo de rendimento no Brasil, se recebessem o mesmo valor mensal. 

Mas não é isso que acontece. Os 
50

100
  da população com os menores rendimentos 

recebem, em média, R$ 754, enquanto 
1

100
  com os maiores rendimentos ganha, em 

média, R$ 27.213, ou seja, 36,1 vezes mais. 

 

 Figura 07: Rendimento médio mensal por região do país. Fonte: IBGE. 

Quanto às diferenças regionais, o Centro-Oeste registrou o maior valor de 

rendimento médio mensal (R$ 2.479) e o Nordeste (R$ 1.429), o menor.  
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Figura 08: Rendimento médio mensal. Fonte: IBGE. 

Em 2017, havia no mercado de trabalho brasileiro 89,1 milhões de pessoas 

ocupadas com 14 anos ou mais de idade. Entre esta população, o rendimento médio 

mensal de todos os trabalhos foi de R$ 2.178. 

Apesar de as mulheres representarem mais da metade da população em idade de 

trabalhar, os homens preencheram 
572

1000
 dos postos de trabalho em 2017. Elas receberam, 

em média, R$ 1.868, o que representava 
775

1000
 do rendimento masculino (R$ 2.410). 

Questionamentos: 

I) O texto aponta sobre a discrepância existente entre uma parcela da população que 

recebe em média R$ 754 e sobre outra parcela que recebe em média R$ 27.213. O que 

significa a proporção 
1

2
? Foi dito que 

1

100
 possui rendimento médio de R$27.213, mas e 

os demais que não se encaixam nas médias de R$754 e R$27.213? O que podemos 

garantir a respeito do rendimento deles?  

II) Por que as frações destacadas no texto não estão expressas em um mesmo 

denominador comum? É possível encontrar um denominador comum?  

III)  Por que na região nordeste a população tem o menor salário? E o Centro-Oeste, 

quais fatores fizeram com que a região tenha renda média acima das regiões Sul e 

Sudeste?  

 IV) Frações são uma boa maneira de expressar informações? Mais especificamente, 

ajudam a expressar proporções? Você conhece alguma outra maneira de representação? 
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RESUMO 

O presente trabalho consiste no relato de experiência construído acerca de atividades focando a 

construção e a interpretação de gráficos, no contexto de alguns conceitos estatísticos, focando o 

Tratamento da Informação, em turmas do 3
o
 ano do Ensino Médio de um Centro de Ensino de Período 

Integral localizado em Goiânia/GO. As ações foram delineadas no âmbito dos projetos propostos para 

aquela comunidade escolar via parceria escola-universidade por meio do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto Matemática da Universidade Federal de Goiás 

(UFG). Tendo em vista os apontamentos dos PCN+ no sentido de que os estudantes devem aprender a ler, 

interpretar e expressar dados através dos mais diferenciados gráficos e tabelas, oportunizamos, no 

contexto da Estatística, experiências envolvendo atividades que permitiram introduzir o Tratamento da 

Informação em sala de aula. Em uma etapa, vários tipos de informações foram apresentadas por meio de 

gráficos e promovemos ampla discussão a respeito da interpretação das mesmas; em outra, a partir de um 

questionário sobre alguns aspectos da vida acadêmica dos estudantes, os próprios foram levados a 

catalogar os dados obtidos nas respostas, definir e construir os tipos de gráficos mais adequados para 

apresentação dos dados. As discussões dos resultados nos permitiram conscientizar a respeito da 

interpretação correta e da postura crítica diante de informações que nos são apresentadas. 

Palavras-chave: Experiência Matemática; Ensino de Matemática; Gráficos; Estatística; Tratamento da 

Informação. 
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1. Introdução e justificativa 

 Este artigo tem como objetivo relatar algumas experiências, de observações de 

salas de aula e atividades práticas, realizadas com alunos de duas turmas do ano 3
o
 ano 

do Ensino Médio do Centro de Ensino de Período Integral (CEPI) Lyceu de Goiânia. 

Localizado na região central da cidade, o CEPI atende estudantes dos três anos do 

Ensino Médio, com um alunato de 350 estudantes e outros 15 do Ensino Médio Técnico 

em Administração, com um alunato total de 365. Conta com diversas parcerias para a 

realização de projetos a fim de desenvolver ações de extensão ou pesquisa relacionadas 

aos processos de ensino e aprendizagem. A história do Lyceu de Goiânia está 

diretamente relacionada com a construção da cidade a com a transferência da capital do 

Estado de Goiás. Em 1938, o colégio recebeu a transferência do Lyceu de Goiás para a 

nova capital, Goiânia, trazendo toda a bagagem, arquivos, professores e muitos alunos, 

instalando-se definitivamente no elegante e sólido edifício no Setor Central, 

especialmente construído e equipado para receber o tradicional estabelecimento de 

acordo com o Decreto Lei n. 4, de 27 de novembro de 1937. Em janeiro de 2013, o 

Lyceu de Goiânia tornou-se o CEPI Lyceu de Goiânia, escola pioneira em Ensino 

Integral de Ensino Médio, conforme Lei n. 19.687 de 22/06/2017. 

 Como um centro de ensino em período integral, o Lyceu de Goiânia conta com 

especificidades que o regem. De acordo com diretrizes apontadas pelo Ministério da 

Educação e Cultura, “Falar sobre Educação Integral implica, então, considerar a questão 

das variáveis tempo, com referência à ampliação da jornada escolar, e espaço, com 

referência aos territórios em que cada escola está situada” (BRASIL, 2009a, p.18). Já 

Henriques (2012) defende que a escola de tempo integral pode ser considerada como 

uma possibilidade de promover aos jovens outros sentidos e formas de aprendizagens. A 

intenção não deve ser romper com o ensino propedêutico, mas ir além daquilo que os 

conteúdos escolares podem ensinar. Na visão de Mota (2006), um projeto de escola de 

tempo integral deve redimensionar e enriquecer a estrutura organizacional, buscando o 

desenvolvimento de matrizes curriculares ampliadas e com procedimentos 

metodológicos inovadores.   

 De acordo com o Regimento Escolar do CEPI (2018), o Sistema de Educação do 

Estado de Goiás apoiará a educação em período integral em todas as etapas da Educação 
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Básica, das unidades escolares públicas e privadas, incentivando a progressiva 

implementação da escola em tempo integral, a fim de melhorar a qualificação dos 

processos de aprendizagem para que o educando tenha êxito nos mais elevados níveis 

de ensino. A escola de tempo integral não é caracterizada pelo tempo cronológico, mas 

por um projeto pedagógico que defende a escolarização de forma holística, incluindo a 

programação, a execução e a avaliação das ações pedagógicas que preencham e utilizem 

adequadamente o tempo, desenvolvendo práticas pedagógicas de educação integral do 

educando.  

O currículo da escola de tempo integral, concebido como projeto educativo 

integral, implica na ampliação da jornada escolar diária mediante a oferta de 

oportunidades educativas, atividades e oficinas tais como: o 

acompanhamento pedagógico individualizado, o reforço, o turno e 

contraturno, o aprofundamento da aprendizagem, a pesquisa e a 

experimentação científica, a cultura, as Artes, a música, a Educação Física, o 

esporte, o lazer, as tecnologias da comunicação e informação, os direitos 

humanos, a preservação do meio ambiente, a promoção à saúde e da 

qualidade de vida, as visitas a centros de cultura, de produção, de 

organizações sociais, entre outras atividades pedagógicas curriculares, 

articuladas às redes do conhecimento. (Regimento Escolar CEPI Lyceu de 

Goiânia, 2018, p. 04). 

 Especificamente, nossas observações e as atividades práticas aqui relatadas 

dizem respeito à construção de gráficos e ao tratamento de informações apresentadas 

por meio de gráficos. Sobretudo, buscamos introduzir as informações utilizadas nas 

atividades no contexto de alguns conceitos estatísticos básicos, como população, 

amostra, frequência absoluta e relativa, que poderiam ser revisados pelos alunos naquele 

momento. Essas experiências estão inseridas no contexto do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto Matemática, da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), Regional Goiânia. O Subprojeto busca desenvolver suas 

atividades incentivando a formação dos alunos-bolsistas (chamados pibidianos) no 

desenvolvimento direto de atividades nas escolas-campo de modo a proporcionar a 

esses e aos professores-supervisores (atuantes nas escolas-campo) momentos de 

formação significativa e de reflexão acerca da prática pedagógica. Por meio da relação 

alunos da escolas-pibidianos-supervisores, estabelecemos espaços de aprendizagem e 

aprimoramento na formação de todos os envolvidos. Com isso, a elaboração da proposta 

e os objetivos das ações que aqui relatamos foram delineados no âmbito dos projetos 

propostos para a comunidade escolar do CEPI via parceria entre o colégio e o 

Subprojeto PIBID Matemática Goiânia. 
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Realizado um período de observação de aulas de Matemática em turmas de 3° 

ano do Ensino Médio, estabelecemos alguns espaços de reflexões e de planejamento de 

possíveis intervenções metodológicas ou pedagógicas. Em certa etapa do andamento da 

estrutura curricular, quando tópicos de Estatística iriam ser apresentados aos alunos, 

propusemos algumas atividades relacionadas à construção e interpretação de gráficos. 

Por entendermos que a Estatística configura-se como conteúdo fundamental 

naquela etapa do ensino, nossas atividades tinham como propósito mostrar a 

importância de saber ler e analisar dados expressos em gráficos, além de mostrar que há 

tipos diferentes de gráficos e que conhecê-los e saber escolher adequadamente o tipo 

utilizado é importante a fim de melhor organizar e apresentar informações. Dada a 

diversidade de informações, é crucial à boa comunicação e ao bom entendimento pensar 

a forma como são apresentadas. Ressaltamos que dados mal expressos, mal 

apresentados ou mal organizados podem gerar interpretações incorretas, enganar ou 

induzir o leitor a erros de interpretação ou distorcer o significado real dos dados.  

Com isso, buscamos focar a importância do tratamento correto de informações, 

focados em situações envolvendo conceitos estatísticos. A proposta da atividade era 

envolver informações relacionadas ao contexto escolar e, sobretudo, extraescolar. 

Afinal, nosso cotidiano está cercado de situações em que ferramentas como os gráficos 

são utilizadas como meio de comunicação de informações. De acordo com Carloza e 

Oliveira (2010), “Gráficos e tabelas consistem em formas usuais de representação de 

dados estatísticos, inclusive sendo encontrados com frequência em publicações pelas 

diversas formas de mídia, fazendo parte, cada vez mais, portanto, do nosso cotidiano”.  

Atualmente vivemos, em certo sentido, assombrados por uma “era de fakenews”. 

Notícias falsas são disseminadas, em que encontramos situações em que informações 

falsas são divulgados por meio de dados mal expressos, outras trazem manipulações de 

informações a fim de enganar o leitor sobre determinado fato ou opinião. Assim, torna-

se evidente, por exemplo, a relevância em se bem entender como gráficos são 

organizados e criados, além de saber ler e interpretar as informações expressas por eles 

de forma crítica. 
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2. Gráficos e interpretação de dados estatísticos em documentos oficiais 

 A leitura e a interpretação de dados expressos nas mais diversas formas são 

tarefas importantes, não só para o estudo da Matemática, mas também para o estudo de 

outras áreas do conhecimento, além de ser essencial no nosso dia a dia. Com isso, o 

estudo da interpretação de dados é essencial no Ensino Médio. O tratamento correto de 

informações é algo essencial à formação dos estudantes em geral tendo em vista o 

caráter formativo para a cidadania de todos os processos escolares. O Tratamento da 

Informação é tema presente no currículo escolar de Matemática e abrange tópicos de 

Probabilidade e Estatística. Tem sido cada vez mais valorizado no processo de formação 

do cidadão, apesar de aparecer explicitamente nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) somente ao final dos anos 1990.A respeito das vantagens de se introduzir o 

Tratamento da Informação em sala de aula, particularmente envolvendo conceitos 

estatísticos, Scheaffer (1990, apud Lopes e Carvalho, 2005) traz que 

(...) ser assim que os alunos compreendem como a coleta, a organização e a 

interpretação acontecem ao mesmo tempo em que descobrem capacidades de 

argumentar, refletir, criticar, sem esquecer as competências ligadas aos 

próprios conceitos estatísticos. (p. 79). 

 Os PCN+ (Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais) apresentam a análise de dados como uma de suas grandes 

competências, dividindo o tema em três unidades temáticas, a saber, Estatística, 

Contagem e Probabilidade. Na abordagem dos conceitos da Estatística encontramos, 

dentre outros, descrição de dados e representações gráficas. De acordo com esses 

documentos, o aluno deve aprender a ler, interpretar e expressar dados através dos mais 

diferenciados gráficos e tabelas, mas, além disso, espera-se também o pensamento 

crítico do aluno com relação a esses dados “o tema proposto deve ir além da simples 

descrição e representação de dados, atingindo a investigação sobre esses dados e a 

tomada de decisões” (PCN+ 2002, p.126). 

 Já o documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), etapa a respeito 

do Ensino Médio, aponta que 

Para o desenvolvimento de habilidades relativas à Estatística, os estudantes 

têm oportunidades não apenas de interpretar estatísticas divulgadas pela 

mídia, mas, sobretudo, de planejar e executar pesquisa amostral, 

interpretando as medidas de tendência central, e de comunicar os resultados 

obtidos por meio de relatórios, incluindo representações gráficas adequadas.  

(BRASIL, 2017, p. 528). 
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 Apontamentos sobre ler, interpretar e expressar informações em linguagem 

estatística estão presentes também em diversas competências de Matemática e suas 

tecnologias no texto da BNCC, etapa Ensino Médio. Trazemos alguns pontos: 

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1. Utilizar estratégias, conceitos e 

procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, 

sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e 

Humanas, ou ainda questões econômicas ou tecnológicas, divulgados por 

diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral. 

(EM13MAT102) Analisar gráficos e métodos de amostragem de pesquisas 

estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por diferentes meios de 

comunicação, identificando, quando for o caso, inadequações que possam 

induzir a erros de interpretação, como escalas e amostras não apropriadas. 
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2. Propor ou participar de ações para 

investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e 

socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os 

voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia 

no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando 

conceitos,procedimentos e linguagens próprios da Matemática. 

(EM13MAT202) Planejar e executar pesquisa amostral usando dados 

coletados ou de diferentes fontes sobre questões relevantes atuais, incluindo 

ou não, apoio de recursos tecnológicos, e comunicar os resultados por meio 

de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência 

central e das de dispersão(amplitude e desvio padrão), utilizando ou não 

recursos tecnológicos. 

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 4. Compreender e utilizar, com flexibilidade 

e precisão, diferentes registros de representações matemáticas (algébrico, 

geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e 

comunicação de resultados de problemas. 

(EM13MAT406) Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências 

com base em dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo 

ou não o uso de softwares que inter-relacionem estatística, geometria e 

álgebra. 

(EM13MAT407) Interpretar e comparar conjuntos de dados estatísticos por 

meio de diferentes diagramas e gráficos (histograma, de caixa (box-plot), de 

ramos e folhas, entre outros), reconhecendo os mais eficientes para sua 

análise. (BRASIL, 2017, p. 532-539). 

 Também no Currículo Referência da Rede Estadual de Educação de Goiás 

(SEDUCE), a análise de dados compõem as expectativas de aprendizagem do Ensino 

Médio. Com base nas informações lá contidas, espera-se que o aluno saia do 3
o
 ano do 

Ensino Médio sendo capaz de ler e interpretar dados expressos em gráficos, além de 

realizar pesquisas e expressar seus dados em linguagem estatística. De acordo com o 

currículo mínimo, em temas como Estatística e Tratamento da Informação, o documento 

defende, em relação ao aluno:  

 Interprete dados e informações estatísticas expressas em tabelas e/ou 

gráficos. 

 Resolver problemas que envolvam coleta, organização e representação de 

dados. 
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 Construir, ler e interpretar histogramas, gráficos de linhas, de barras e de 

setores. 

 Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos 

gráficos que as representam e vice e versa. (GOIÁS, SEDUCE, p. 165). 

 Dessa forma, vemos que os gráficos e interpretações de dados por eles 

apresentadas são elementos defendidos como componentes importantes do currículo 

escolar. Existem diversos tipos de gráficos e o próprio termo “gráfico” tem significados 

diversos em diferentes contextos. Aqui trataremos os gráficos no sentido de organizar e 

apresentar informações passíveis de interpretação (quase) imediata. Alguns tipos que 

nos interessam são:  

 os gráficos de barras, utilizados para representar alguns dados de pesquisas 

por meio de retângulos que podem estar na posição vertical ou horizontal com alturas 

diferentes.. Com esse tipo de gráfico conseguimos com facilidade comparar um dado 

com outros visivelmente.  

 os gráficos de setores ou “tipo pizza” são indicados para usar quando temos 

dados com uma relação de proporcionalidade em que a junção de todos os dados 

presentes forma o todo. Esse tipo de gráfico é ideal quando a quantidade de dados não é 

muito grande, caso contrário fica difícil a compreensão não atingindo o seu objetivo 

como um gráfico; 

 os gráficos de linha, que servem para mostrar a evolução de dados ao longo 

do tempo. 

 
Figura 01: Gráficos dos tipos “barras”, “setores” e “linha”. 

Todos os gráficos utilizados neste trabalho foram tomados com a finalidade de 

apresentar um conjunto de dados de forma visual mais simples e compreensível. 
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3. Atividades com gráficos envolvendo conceitos estatísticos 

 Conforme já dissemos, por meio de nossa atuação no CEPI, colégio em que 

realizamos nossas ações, passamos por um período de acompanhamento de turmas de 3° 

ano do Ensino Médio. Nossas observações estavam voltadas às salas de aulas e à toda a 

estrutura escolar ali presente. Particularmente em observações de aulas, focamos nos 

processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos e buscamos compreender as mais 

diversas dificuldades apresentadas pelos alunos, relacionadas à aprendizagem de 

conteúdos e a procedimentos. 

 Percebemos que seria favorável realizar certas intervenções metodológicas a fim 

de melhorar o interesse e o envolvimento dos alunos nas atividades rotineiras de sala de 

aula. Por se tratar de uma etapa da vida escolar marcada pela proximidade da realização 

do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), esperávamos encontrar aluno mais 

determinados e comprometidos com seu processo de aprendizagem, no entanto, 

encontramos entraves nesse sentido. 

 Ao adentrarmos na fase do currículo em que a Estatística é abordada, 

percebemos que ali poderíamos propor atividades que instigassem um pouco mais os 

alunos. Sendo a Estatística considerada conteúdo fundamental na presente etapa do 

ensino, elaboramos atividades com o propósito de mostrar a importância de saber ler e 

analisar dados expressos em gráficos, além de mostrar que existem diferentes tipos de 

gráficos para apresentar diversos tipos de informações. Uma vez que nos encontrávamos 

na fase inicial do tratamento dos conceitos estatísticos, percebemos que mesmo 

atividades envolvendo dados simples nos permitiriam revisar elementos básicos como 

população, amostra, frequência absoluta e relativa. Durante as discussões, procuramos 

sempre que possível envolver esses conceitos. 

 Gostaríamos de fazer com que o aluno entendesse conceitos estatísticos de modo 

básico, facilitando seu entendimento daquele conteúdo e de conteúdos que viriam na 

sequência. Além disso, seria uma oportunidade de promover uma interação maior entre 

os alunos da turma e os pibidianos, através da participação dos alunos na apresentação 

do conteúdo. Incluiríamos um questionário, que nos permitiria conhecer melhor o perfil 

dos alunos, a fim de entender como funciona o pensamento deles com relação à 

Matemática. 
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 As atividades seriam propostas para atrair a atenção dos alunos para aquele 

conteúdo, utilizando de artifícios para convencê-los de que é algo importante, que está 

presente no nosso cotidiano e que não é difícil realizar uma pesquisa e construir gráficos 

acerca de tal pesquisa, bem como, não é difícil ler e interpretar, de forma crítica, dados 

dispostos em gráficos. Estabelecemos que as atividades consistiriam de: 

 Coleta, registro e organização de dados; 

 Revisão de conceitos básicos de Estatística (população, amostra, frequência 

absoluta e relativa);  

 Introdução ou revisão dos diferentes tipos de gráficos (gráfico de barra, 

gráfico de setor, gráfico de linha, etc.); 

 Construção, leitura e interpretação dos diferentes tipos de gráficos; 

 Interpretação de dados expressos em gráficos. 

 Seguimos a seguinte organização: 

 Etapa 1. Questionário - Aplicamos um questionário sobre a vida acadêmica do 

aluno. 

 O Questionário aplicado consistia das seguintes questões: 

 

 Etapa 2. Catalogação dos dados e construção de gráficos - A partir dos 

resultados do questionário foram construídos (pelos pibidianos) diferentes gráficos, que 

1. Quanto tempo você estuda em casa? 

( ) Menos de uma hora por dia 

( ) De 2 a 3 horas por dia 

( ) Mais de 3 horas por dia? 

( ) Só fim de semana? 

( ) Não tenho tempo para estudar. 

2. Que importância a Matemática tem na sua vida diária? 

Justifique sua resposta. 

( ) nenhuma     ( ) muita      ( ) pouca     

3. Você pretende cursar uma faculdade? Qual curso? 

4. Você gosta de Matemática? Justifique sua resposta.  

( ) sim                          ( ) não 

5. Qual matéria você mais gosta? 

6. Qual a sua idade? 
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seriam posteriormente levados para a sala de aula. Utilizamos, nessas construções, um 

software para planilhas eletrônicas. 

 Etapa 3. Abordagem de notícias diversas com gráficos - Foram levadas notícias 

que continham dados estatísticos, a fim de mostrar que a Estatística está presente em 

nosso cotidiano e que é importante em diferentes situações. 

 

Figura 02: Exemplos de gráficos apresentados durante as atividades. 

 Nessa etapa, realizamos aulas expositivas dialogadas, nas quais introduzimos 

diferentes tipos de gráficos (gráfico de barra, gráfico de setor, gráfico de linha, etc.). 

Selecionamos conteúdos diversos a fim de promover discussões a respeito da 

interpretação correta e do posicionamento crítica diante das informações apresentadas. 

Pontuamos os conceitos básicos de Estatística nos exemplos apresentados, fizemos 

leituras de dados expressos em diferentes organizações e promovemos debates a 

respeito de correções e incorreções daqueles dados, além de possíveis correções e 

incorreções nas interpretações dos mesmos. 

 Também introduzimos nesse processo a apresentação e discussão dos dados 

obtidos nas Etapas 1 e 2.  Os resultados foram apresentados com o uso do projetor e foi 

promovido momento de discussão a respeito deles. 

 Etapa 4. Atividades de pesquisa e construção de gráficos envolvendo todos os 

alunos - Os alunos realizaram uma pesquisa em sua própria turma, catalogaram as 

informações em tabelas, definiram o melhor tipo de gráfico aplicável àquela situação e 

fizeram uma apresentação com o uso de gráficos. 

 Alguns comentários a respeito das Etapas 3 e 4: os momentos de apresentação 

dos tipos de gráficos e dos resultados do Questionário, foram espaços em que se 

valorizou as discussões das ideias e dos conceitos; promovemos a interação dos alunos 
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com o conteúdo que estava sendo apresentado. Na Etapa 3, discorremos sobre a 

importância de saber interpretar dados atuais expressos para a sociedade em forma de 

gráficos e fizemos uma espécie de “caça ao erro” com gráficos: levamos gráficos que 

foram apresentados na mídia de forma “duvidosa” e, esperamos que os alunos fizessem 

a análise desses gráficos, dizendo o que estaria certo ou errado, antes de continuarmos. 

Após isso, mostramos os gráficos que foram construídos acerca das informações sobre 

os próprios alunos, alguns gráficos foram construídos de forma a dificultar a leitura e 

compreensão do aluno. Na Etapa 4, ao propormos que os alunos fizessem uma pesquisa 

em sua própria turma, catalogassem as informações que obtiveram e escolhessem 

alguém para desenhar o gráfico que eles julgassem mais adequado para transmitir essa 

informação, promovemos a participação mais ativa dos alunos, bem como a interação e 

a cooperação entre eles. Sempre que possível, oportunizávamos a abordagem dos 

conceitos estatísticos previamente previstos: população, amostra, frequência absoluta e 

relativa. 

4. Discussões e avaliação  

 Iniciamos nossas discussões a partir da análise do questionário aplicado aos 

alunos. Com para analisar o perfil acadêmico dos alunos. O ponto inicial é buscar 

conhecer um pouco mais a relação dos alunos com os estudos e com a Matemática, 

principalmente. Isso permite melhor contextualizar o cenário em que atividade sobre 

conceitos estatísticos e gráficos se enquadra. Estudamos as respostas apresentadas por 

50 alunos, os quais afirmaram ter entre 16 e 19 anos de idade (com a Questão 6). 

Organizamos os dados e trazemos os resultados em tabelas, a seguir. 

Questão 1 - Quanto tempo você estuda em casa? 

 
Menos de uma 

hora por dia 

De 2 a 3 horas 

por dia 

Mais de 3 

horas por dia 

Só fim de 

semana 

Não 

estuda 

Turma I 10 05 0 07 04 

Turma II 06 05 01 10 02 

Total 16 10 01 17 06 

 Observa-se que cerca de 50% dentre todos os alunos afirmam estudar em casa, 

sendo que a maioria desses não passa de uma hora estudando.Ainda, do total de 50 

alunos respondentes, 17 afirmaram estudar apenas em finais de semana. Isso pode ser 
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reflexo do fato de serem alunos envolvidos em um colégio de período integral. Note que 

12% dos alunos (06) disseram que não estudam. Diante do cenário por nós observado, 

percebendo muitos alunos com dificuldades, podemos inferir que o hábito de pouco 

estudo esteja relacionado à manutenção de problemas de compreensão e apropriação de 

conceitos e conteúdos e, por outro lado, nos chama à atenção de que as dificuldades 

parecem não refletir motivação o suficiente para que os alunos busquem estudar mais a 

fim de rompê-las. 

Questão 2 - Que importância a Matemática tem na sua vida diária?  

                             Justifique sua resposta. ( ) nenhuma     ( ) muita      ( ) pouca 

 Nenhuma Muita Pouca 

Turma I 0 23 03 

Turma II 01 16 07 

Total 01 39 10 

 É interessante ver que 39 dos 50 alunos respondentes (78%) afirmam que a 

Matemática tem muita importância em suas vidas, mas isso não reflete no desempenho 

demonstrado pelos alunos na disciplina. Ou seja, o índice de bom desenvolvimento ou 

de alunos que se mostram interessados e muito envolvidos com as aulas de Matemática 

não é tão alto. Gostaríamos de entender com mais profundidade tal paradoxo, o que 

levaria a outros estudos. Também nos causa curiosidade conhecer as percepções de 20% 

dos alunos que responderam que a Matemática tem pouca importância em suas vidas. É 

relevante saber se esses alunos não são capazes de perceber a presença de conceitos 

matemáticos em situações do cotidiano e a relação ali estabelecida ou se esses alunos 

não atribuem o devido crédito à Matemática naqueles contextos. 

 Os alunos que responderam que a Matemática é muito importante no dia a dia 

justificaram que eles usam nos trabalhos e nas atividades que realizam fora da escola, 

como por exemplo na compra e venda de produtos. Outra justificativa foi que a 

Matemática aparece em jogos eletrônicos (e inferimos que esse sujeitos gostam de tais 

jogos). Também encontramos registros de que ajudam seus irmãos mais novos nos 

deveres (escolares) de casa. Por outro lado, algumas justificativas daqueles que deram 

“pouca” importância à Matemática ou escreveram que não acham que o estudo da 

Matemática é importante no seu cotidiano, defenderam que: usam apenas o básico e a 
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parte “complexa” não usam; que a área que pretendem exercer profissionalmente no 

futuro não exige tanto conteúdo matemático e, por isso, não acham tão importante. 

 Para exibirmos os resultados referentes à Questão 3, apresentaremos os dados 

reunidos por áreas do conhecimento, a partir das respostas fornecidas. Observamos que 

foi permitido apontar a pretensão em mais de uma opção de curso. 

Questão 3 - Você pretende cursar uma faculdade? Qual curso? 

 

 
Ciências 

Exatas 

Ciências 

Humanas 

Ciências 

Biológicas 
Outras 

Não 

pretende ou 

indeciso 

Turma I 05 09 06 01 04 

Turma II 04 09 10 01 02 

 Vemos, com essas respostas, que a minoria dos alunos pretende ingressar em um 

curso superior na área de Ciências Exatas. Nos perguntamos se está aí a relação 

conflituosa entre as turmas que observamos e o bom rendimento em Matemática... 

Questão 4 - Você gosta de Matemática? 

Justifique sua resposta. ( ) sim     ( ) não 

 Sim Não 

Turma I 18 08 

Turma II 19 05 

Total 37 13 

 As respostas aqui refletem, talvez, algo meio que inesperado. Dadas as 

dificuldades apresentadas e as respostas apontadas na Questão 3, poderíamos ter sidos 

levados a esperar outro quadro aqui. Entretanto, a maioria (74%) dos alunos afirmam 

gostar de Matemática. 

Questão 5 - Qual matéria você mais gosta? 

 

Disciplina \ Turma Turma I Turma II 

Matemática 07 07 

Biologia 13 11 

História 02 09 
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Química 01 03 

Educação Física 02 04 

Física 03 03 

Inglês 01 02 

Geografia 01 02 

Português 02 01 

Outras 02 03 

 As respostas referentes à Questão 5 foram dadas de forma espontânea pelos 

alunos, pois não incluímos uma lista de disciplinas para que fossem assinaladas opções. 

Houve alunos que apontaram mais de uma opção de disciplina como predileta. 

 Apontamos como fato relevante encontrar nas respostas fornecidas a Matemática 

de certo modo bem indicada dentre as matérias que os alunos mais gostam, algo que o 

senso comum não vem apontando, levando em consideração que a Matemática é vista 

pela maioria dos alunos, com frequência (e por meio de estudos), como sendo uma 

matéria difícil e desmotivadora. Os dados por nós apresentados até este ponto do 

presente trabalho estão em concordância entre si, uma vez que já havíamos descrito 

78% dos alunos afirmando considerar a Matemática muito importante para o dia a dia e 

74% afirmando gostar de Matemática. 

 Daqui em diante passamos a alguns comentários a respeito do desenvolvimento 

das etapas envolvendo as atividades com conceitos estatísticos junto aos alunos. 

Levando todos os dados anteriores para a sala de aula, foi possível ouvir dos próprios 

alunos o por quê de acharem a Matemática importante e o por quê de gostarem de 

Matemática. Sobre a Matemática ser importante, muitos responderam que a Matemática 

está muito presente no nosso cotidiano e, sobre gostarem da matéria, muitos disseram 

que gostam pela relação que têm com a professora. Com isso vemos que o papel do 

professor é essencial instrumento de motivação e para despertar o interesse pelo 

aprendizado. 

 A atividade teve impactos diferentes nas duas turmas em que foram 

apresentadas. Uma das turmas já havia passado pela experiência envolvendo gráficos, 

de modo que percebemos que eram capazes de compreender alguns aspectos básicos e 

conseguiram interpretar informações que levamos para apresentá-los (esses alunos 
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acompanham o Curso Técnico em Administração). Assim, nessa turma os impactos 

foram um pouco menores em relação à outra turma, pois os alunos souberam responder 

melhor todas as questões propostas e não conseguimos promover uma interação como o 

esperado, nem contribuir tanto com o aprofundamento dos tópicos abordados, quando 

comparamos com a outra turma. Ainda, sentimos os alunos pouco motivados e com 

menos interesse em participar das atividades propostas. Uma vez que a atividade fora 

muito baseada na interação com a turma, a atividade mostrou-se pouco eficaz.  

 Ainda, observamos nessa mesma turma, que muitos alunos se sentem oprimidos 

com a postura de certo colega de classe. Vivenciamos o seguinte: os demais alunos não 

discordavam daquele de maneira alguma e, quando discordavam, recebiam respostas 

grosseiras. Isso gerou dificuldades de envolvimento de todos os alunos, pois alguns 

manifestavam não ter interesse em participar. 

 Mesmo diante de tal cenário, foi possível realizar as etapas das atividades, 

apresentando os tipos principais de gráficos (setores, linha, coluna), como são 

construídos, desde a catalogação de dados até a interpretação. Também conseguimos 

promover a apresentação dos resultados da pesquisa realizada na própria sala, pelos 

próprios alunos, e notamos que os resultados estavam corretos. 

 Em contrapartida, na outra turma, a atividade foi bastante proveitosa. Como os 

alunos não tinham muito conhecimento a respeito da construção e interpretação de 

gráficos, e eram muito amigos entre si, a interação com a atividade foi muito maior. 

Notou-se inicialmente dificuldades com a interpretação das informações apresentados 

em gráficos, fazendo com que fossem facilmente enganados por informações dispostas e 

induzidos a erros. Durante a atividade, foram explicados diversos tipos de gráficos, 

mostrando exemplos de gráficos que induzem o leitor ao erro, além de gráficos mal 

escolhidos para o tipo de informação que os alunos tinham, fazendo com que os alunos 

sempre identificassem os erros que os gráficos possuíam. A atividade chegou em um 

ponto interessante: apresentou-se para os alunos o gráfico das respostas dadas para a 

Questão 5, feito com as respostas da Turma I. O gráfico é exatamente este a seguir: 
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Figura 03: Gráfico sobre as respostas da Questão 5, Turma I. 

 Antes mesmo de iniciarmos as discussões a respeito do gráfico, os alunos já 

questionaram se aquele gráfico seria a melhor escolha para o tipo de informação 

apresentada, e ainda defenderam o uso do gráfico de linhas, explicaram também o por 

quê: o gráfico de setores fica muito carregado de informação, tornando a leitura mais 

difícil. Notamos aqui uma postura crítica e ativa por parte dos alunos, o que era um de 

nossos objetivos. 

 Ao final da atividade, foi proposto aos alunos que fizessem uma pesquisa na 

própria turma, com os alunos presentes. Os alunos escolheram fazer uma pesquisa sobre 

idade e, como naquele dia, só encontraram 04 idades diferentes dentre todos na sala, 

eles preferiram dispor as informações com o uso do gráfico de setores: calcularam a 

porcentagem e o gráfico foi construído de acordo com isso. 

 Observou-se, também, que nessa turma houve um elemento que funcionou como 

uma espécie de “quebra-gelo”: ao orientar certo momento das atividades, uma das 

bolsistas que conduzia as discussões, colocou sua mão no slide a fim de esconder uma 

informação da turma, ao mesmo tempo em que ela perguntava à turma algo relacionado 

àquela informação. No entanto, a resposta para a pergunta feita estava em suas mãos e, 

portanto, visível aos alunos. Isso levou os alunos a rirem e fazerem piadas e, após isso, 

passaram a participar mais ativamente da atividade, perdendo o medo de errar, pois se 

sentiam descontraídos. Isso revela como um ambiente propício pode ser favorável ao 

sucesso de uma atividade em sala de aula. Alguns dias após a atividade, os alunos se 

lembraram daquele momento, usando a situação como exemplo para responder algumas 

perguntas sobre gráficos que a professora propôs em outra aula. 
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 Contudo, vemos que alguns de nossos objetivos foram alcançados, pois 

permitimos aos alunos uma experiência com conceitos básicos relacionados à 

Estatística, passando pela construção e interpretação de informações, valorizando o 

cuidado no tratamento de informações e conscientizando a respeito da presença da 

Matemática em diversos contextos. Identificamos que essa experiência está de acordo 

com o que aponta Scheaffer (1990, apud Lopes e Carvalho, 2005), no sentido de que ao 

coletar e organizar os dados e elaborar a apresentação dos resultados, buscando a correta 

interpretação, os alunos exercitaram capacidades de argumentar, refletir e criticar, 

observando alguns conceitos envolvidos. Além disso, em parte, conseguimos promover 

uma interação entre os alunos em busca de favorecer a aprendizagem.Mas notamos que 

não conseguimos que todos os alunos tivessem o mesmo aproveitamento da atividade, 

alguns apresentando timidez e não conseguindo fazer perguntas e tirar suas dúvidas. 

5. Considerações finais 

 Estando presentes na rotina escolar de algumas turmas de 3
o
 ano do Ensino 

Médio do CEPI, colégio parceiro, percebemos certas dificuldades dos alunos em lidar 

com conceitos relacionados à Estatística. Mesmos aqueles conteúdos que já haviam sido 

ministrados, ainda que brevemente, pela professora supervisora, eram passíveis de 

dificuldades.  

 Isso nos motivou a pensar atividades que pudessem promover espaços 

favorecedores de aprendizagem no tratamento dos conceitos estatísticos, uma vez que 

sabemos que a partir de uma análise mais detalhada das diretrizes para a Educação 

Básica, níveis Fundamental e Médio, presentes nos documentos oficiais (quer seja do 

Ministério da Educação, quer seja no âmbitos dos Estados e Municípios), encontramos 

apontamentos referentes a conceitos estatísticos desde o Ensino Fundamental. Em 

particular, no caso dos Parâmetros Curriculares Nacionais, referindo-se ao Ensino 

Fundamental, os conteúdos de Estatística, Probabilidade e Combinatória são 

apresentados no bloco denominado Tratamento da Informação. As diretrizes contidas 

naquele bloco têm a finalidade de levar o aluno a construir procedimentos de coleta, 

organização e comunicação de dados; utilizar tabelas, gráficos e representações que 

sejam frequentes no cotidiano; além de calcular algumas medidas de tendência central, 
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etc. Isso nos alertou para ações efetivas e urgentes envolvendo nosso público alvo, pois 

trata-se de alunos que estão por concluir o Ensino Médio. 

 Gráficos e tabelas sempre foram muito importantes para comunicar informações 

expressas em diversas mídias que nos cercam. Essas formas de representação de 

informações são muito usadas, pois são um meio de facilitar a leitura e a compreensão 

de determinados dados, favorecendo a organização e a forma de apresentação de dados, 

em que são utilizados recursos visuais e até artísticos, evitando longas sentenças de 

textos. Muito fortemente, tais estratégias são empregadas a fim de comunicas às grandes 

massas, resultados de pesquisas e de pleitos, o que pode servir de meio de formação de 

opinião e levar à tomadas de decisões. Nisso se vê claramente a importância da boa 

compreensão e análise crítica de dados aos quais somos expostos todos os dias. 

 A atividade realizada envolveu aspectos como aqueles apontados nos PCNs, 

como coleta, organização e comunicação de dados, e a construção de gráficos. Podemos 

afirmar que configurou-se com um instrumento que veio para auxiliar a compreensão e 

a revisão de conteúdos, melhorar habilidades de leitura e interpretação de diferentes 

tipos de gráficos, além de conscientizar que o conteúdo envolvido é importante não só 

para a escola, mas também para o cotidiano de todos.  

 Sobretudo, a experiência nos permitiu aumentar nossa compreensão em relação 

ao planejamento e desenvolvimento de intervenções, em que observamos que apesar do 

trabalho ser realizado em turmas onde os alunos possuem a mesma idade e participam 

do mesmo ano de estudo, o comportamento deles são distintos e precisamos tomar 

decisões diferentes para conseguir atingir o mesmo objetivo. O ensino de Matemática 

em muitas situações ainda é mais pautado nos objetos teóricos e procedimentais e, por 

isso, buscamos promover espaços que possam romper certas práticas viciosas limitadas 

aos conceitos em si. Nossos movimentos nos permitiram mostrar aos alunos a 

importância de relacionar conceitos matemáticos com situações presentes em nossa 

vida, alertando para as diversas possibilidades e para os diversos contextos envolvidos 

nessa relação. E, muito importante, que podemos conhecer aplicações da Matemática de 

forma simples e prática, rompendo também com o mito da Matemática como sendo 

sempre difícil e excludente. 

 



 

   

 
 

75 

 

Anais do Seminário 
Pibid Subprojeto 

Matemática Goiânia 

Referências 

BRASIL. Mistério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília, DF: MEC, 2000.  

BRASIL.Mistério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCNs+ 

Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. 

Brasília, DF: MEC, 2002. 

BRASIL.Ministério da Educação e Cultura. Série mais Educação: Educação Integral. 

Brasília, DF: MEC, 2009a. 

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 

MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base. Acesso em: jun/2019. 

CARLOZA, I. M.; OLIVEIRA, M. S. Do tratamento da informação ao letramento 

estatístico. Itabuna-BA: Via Litterarum, 2010. 

GOIÁS. SEDUCE. CurrículoReferência da Rede Estadual de Educação de Goiás. 

Disponível em: https://site.educacao.go.gov.br/wp-

content/uploads/2019/04/CurriculoReferencia.pdf. Acesso em: jun/2019. 

GOIÂNIA. Regimento Escolar, Colégio Lyceu de Goiânia. 2018. Disponível em: 

https://lyceudegoiania.com.br/page/regulamento. Acesso em: jun/2019. 

HENRIQUES, A. C. P. A implementação da Política de Educação Integral em 

tempo integral na Escola Municipal José Calil Ahouagi. Dissertação (mestrado 

profissional) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Educação/CAEd. 

Programa de Pós-Graduação em Gestão e Avaliação da Educação Pública. 2012. 

LOPES, C. E.; CARVALHO, C. Literácia Estatística na Educação Básica. In: 

NACARATO,A. M.; LOPES C. E. (Org.). Escritas e leituras na Educação 

Matemática. São Paulo: Autêntica, 2005, p. 77-92. 

MOTA, S. M. C. Escola de Tempo Integral: da concepção à prática. VI Seminário 

da Redestrado. Rio de Janeiro: UERJ, 2006.  



 
 

 76  

 

Anais do Seminário 
Pibid Subprojeto 

Matemática Goiânia 

1
Instituto de Matemática e Estatística – UFG  / samaras.2809@gmail.com  

2
Instituto de Matemática e Estatística – UFG / anaaflavia002@gmail.com 

3
Instituto de Matemática e Estatística – UFG / elisabeth.c.faria@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma experiência realizada por alunas do curso de licenciatura em 

matemática e bolsistas do subprojeto Matemática Goiânia. As atividades desenvolvidas durante o 

primeiro semestre de 2019 em uma escola parceira do projeto, foram direcionadas a  cerca de 45 alunos 

do terceiro ano do ensino médio e trataram de aliar ao estudo dos juros na matemática financeira, alguns 

elementos para que os alunos refletissem a respeito à educação financeira, tomada de decisões e resolução 

de problemas. Baseando o trabalho a partir de uma situação que motivasse o envolvimento da turma, foi 

escolhido o tema bem recorrente entre eles, o qual se refere à formatura dos mesmos e aos meios 

necessários para a viabilização das festividades. Concluiu-se, no entanto, que embora as condições 

iniciais tivessem sido preparadas com cuidado e preocupação estes não são suficientes para motivar os 

alunos que não estão acostumados a esse tipo de atividade. Ademais, existem outras variáveis que 

envolvem o processo de ensino e que perpassam a prática planejada do professor, causando reflexões e 

levando a compreensão de que o processo de ensino requer a atuação de todos os envolvidos, portanto, a 

colaboração, o diálogo e a predisposição, tanto de professor quanto dos alunos, também devem fazer parte 

do processo. 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Ensino Médio; Trabalho Colaborativo; Formação Inicial de 

Professores. 
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1. Introdução 

O relato aqui apresentado refere-se à experiência vivenciada pelas autoras em 

atividades que tiveram como mestre condutor a aplicação e revisão dos conteúdos de 

juros simples e compostos para alunos do terceiro ano do ensino médio em uma escola 

parceira do Subprojeto Pibid Matemática Goiânia. 

Pretende-se com este trabalho contar sobre a experiência realizada com os 

alunos ao que se refere ao ensino da matemática financeira e o desenvolvimento destes, 

principalmente ao que se refere à resolução de problemas e tomada de decisão. 

Paralelamente, considera-se importante destacar a reflexão deste processo para a 

formação das licenciandas pibidianas, nas considerações finais do trabalho. 

Primeiramente, ao propor a realização de atividades para alunos do ensino 

médio, há que se considerar que estes estudantes estão passando por um período de 

muitas transformações em suas relações pessoais, corporais e sociais. Tais mudanças, 

consequentemente afetam suas relações com o mundo dos estudos e do trabalho: 

questionamentos, escolhas e definições. Assim como se refere na Base Nacional 

Comum Curricular: 

“A juventude como condição sócio-histórico-cultural de uma categoria de 

sujeitos que necessita ser considerada em suas múltiplas dimensões, com 

especificidades próprias que não estão restritas às dimensões biológica e 

etária mas que se encontram articuladas com uma multiplicidade de 

atravessamentos sociais e culturais, produzindo múltiplas culturas juvenis ou 

muitas juventudes.” (CNE, 2011, p. 12-13). 

É a partir destes entendimentos que se considera a necessidade de compreender 

que o ensino da matemática deve vir aliado a elementos que tornem sua prática 

instigante, significativa e que promova momentos para que os alunos consigam 

relacionar o que aprendem com situações ligadas ao seu cotidiano. 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, ao explicitar as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas por esses jovens, o desenvolvimento 

na área da matemática é importante em todas as suas unidades temáticas e 

“É fundamental assegurar aos estudantes as competências específicas e 

habilidades relativas aos seus processos de reflexão e de abstração, que deem 

sustentação a modos de pensar criativos, analíticos, indutivos, dedutivos e 

sistêmicos e que favoreçam a tomada de decisões orientadas pela ética e o 

bem comum.” (Brasil, 2017, p. 537). 
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Partindo destas premissas e visando realizar as atividades previstas como 

intervenções na escola parceira, relacionadas aos conceitos matemáticos a serem 

trabalhados pela professora supervisora, as autoras deste trabalho desenvolveram uma 

proposta para o ensino e/ou revisão dos conceitos de juros simples e compostos, matéria 

na qual estavam trabalhando e aproveitaram para utilizá-la afim de conseguirem pensar 

sobre a educação financeira, de forma sucinta observar se os alunos conseguem pensar 

conforme a situação financeira vivenciada, ou se não tem esse pensamento critico e 

realista acerca das finanças.  

A proposta das atividades foi elaborada após algum tempo de convivência com 

as turmas do colégio de tempo integral, no qual os alunos possuem nove aulas por dia 

incluindo aulas extracurriculares mas que fazem com que os alunos fiquem exautos, 

apáticos, desinteressados, não vendo motivos para se esforçarem durante as aulas, 

estressados e por isso individualistas e sem pensamento coletivo. Com issoe com base 

nas atividades desenvolvidas pelos pibidianos neste espaço, a metodologia pensada para 

a atividade foi uma dinâmica em grupo, que deveria incentivar o diálogo, discussão e 

para entrarem em um consenso.   

Para se fazer uma proposta de intervenção como esta, primeiramente os 

pibidianos, assim como as autoras, passam por um período de convívio com os alunos 

da escola, realizam observações referentes ao espaço escolar, a relação entre professores 

e alunos, entre os próprios alunos, suas dificuldades, necessidades e particularidades; e 

realizam junto aos professores orientadores da universidade, estudos e reflexões acerca 

dos elementos percebidos, para que possam desenvolver atividades e dentre elas, 

intervenções que auxiliem os alunos, a professora supervisora e os pibidianos em sua 

formação inicial. 

Neste contexto é que este relato se organiza e busca desvelar o resultado de um 

momento significativo para as pibidianas autoras. 

2. Contexto 

A proposta de atividade foi elaborada e aplicada a duas turmas de terceiro ano 

do ensino médio (A e D). A turma A de ensino regular, com 30 alunos e a turma D de 

ensino técnico, com 15 alunos. Ambas são turmas com características e 
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comportamentos bastante individualistas nas atividades de sala de aula, assim como nas 

avaliações em duplas, aplicadas pela professora e mesmo durante as aulas. 

Um fato a observar é que a maioria dos alunos dessas turmas não apresentam 

muita motivação para os estudos. Alguns alunos se destacam como líderes e ditam até 

mesmo o “humor” do ambiente. 

Por se tratar de um colégio de período integral, nota-se que boa parte dos alunos 

ficam entediados muito cedo com as atividades de aula, chegando mesmo a dormirem 

em sala, para as quais vão portanto travesseiros. Este fato não incomoda a professora 

supervisora, mas é algo que é bastante sentido pelos pibidianos em suas anotações e 

preocupações com o desenvolvimento dos alunos e com as futuras práticas dos 

licenciandos em matemática. 

3. Proposta de atividade 

Para a construção da proposta de intervenção,ou seja, a atividade, foram 

considerados além das observações do espaço escolar, pesquisa referente às diretrizes 

curriculares sobre os conteúdos de matemática financeira, educação financeira e 

trabalho colaborativo. 

De início, destaca-se que o “Porcentual de famílias brasileiras com algum tipo de 

dívida subiu de 59,8% em dezembro de 2018 para 60,1% em janeiro de 2019” (CNC, 

2019). Neste mesmo raciocínio, “Um estudo realizado pela OECD (2005) em seus 

países membros e em países em desenvolvimento já apontava para um baixo nível de 

consciência financeira e principalmente, à falta de autoconsciência de grupos 

vulneráveis e desfavorecidos” (CAMPOS e col., 2015). 

Este fato, indica a necessidade de que os jovens sejam disseminadores de bons 

hábitos no trato com seus gastos, tanto para auxiliar sua família como para administrar 

seus próprios recursos atual e futuramente. Os jovens como o futuro do país, podem e 

devem diminuir esses índices de endividamento, sendo possível a partir de uma 

consciência financeira. Para começar a introduzir e pensar essa educação, retomamos a 

atividade que foi pensada na junção de conteúdo e finanças, além de se transportar para 

a realidade vivenciada, dando origem a ideia de trabalhar com a festa de formatura do 

terceiro ano.  
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Diante dessa realidade, a educação financeira principalmente para os jovens se 

torna algo de suma importância para que não comecem a vida adulta endividados e 

sejam adultos inadimplentes. E na escola podemos introduzir uma base dessa educação 

através do conteúdo de matemática financeira. Um empecilho encontrado nesse 

processo é que comumente esse assunto é colocado para ser trabalhado em sala de aula 

nos momentos finais dos bimestres, e  

“Os conteúdos são oferecidos, na maioria das vezes, de forma a levar os 

alunos à memorização de fórmulas, que são utilizadas sem saber o porquê, 

sem uma ligação com o seu dia-a-dia” (GOUVEA, 2006, p. 13). 

Partindo das observações realizadas com os alunos, percebemos que o 

individualismo não ocorre apenas com eles mas é uma característica encontrada 

atualmente entre a juventude, tornando-se um dos motivos de preocupação diante das 

tecnologias e da necessidade de que a escola promova ações para que os jovens possam 

construir relações de tolerância e de convivência mais colaborativa. 

Neste sentido,  

“Se há interação por meio das redes, há um isolamento no convívio da „real 

life‟.  Sentar-se à mesa com os familiares para uma conversa despretensiosa é 

missão árdua. Por isso, a geração “Z” também é chamada de Geração 

Silenciosa, porque se bastam na troca individual entre si e a tecnologia, os 

fones de ouvido são  companheiros fiéis e aspectos de egocentrismo ficam 

cada vez mais latentes. Doutor em psicologia social, Denis de Carvalho, 

alerta: “essa geração passa por  um processo de individualização drástica, 

porque não usa mais espaços reais de  interação”. (UCHÔA, 2017). 

Consequentemente, com o individualismo, o trabalho em grupo é dificultado e 

na realidade de uma sala de aula e da própria sociedade em que estão inseridos, a 

interação, o bom convívio e o ser social são de grande relevância.  

No ambiente escolar, o individualismo é cada vez mais agravado pois a escola 

não está conseguindo criar meios para atrair o jovem brasileiro e o que prova isso são as 

estatísticas do Ministério da Educação (MEC), a quantidade de matrículas no ensino 

médio caiu de 8,7 milhões para 8,3 milhões na última década (2002-2012). Giroux 

(1997) afirma que não adianta defender e valorizar a democracia enquanto dentro da 

sala de aula se admite uma hierarquização de poder ou uma valorização do 

individualismo. Segundo ele, a prática da democracia está intimamente ligada ao 

respeito, à liberdade de expressão, ao trabalho coletivo, cooperativo e colaborativo, num 

ambiente livre de opressão, de subordinação e de relacionamentos sociais alienantes. 
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Portanto,de acordo com o estudado em sala e pensando na educação financeira, 

que estão relacionados, já que juros normalmente se relaciona a dinheiro eno 

individualismo e no desinteresse, foi desenvolvido uma atividade em que os alunos 

trabalhassem uma situação da vida real na sala de aula, no caso, a escolha de uma 

empresa para realizar a festa de formatura do ensino médio. Além de ser realizada em 

grupo pois  

“Os alunos podem ser convidados a pensarem sobre suas próprias estratégias 

de resolução, a compartilharem com os colegas suas ideias e perceberem 

outras possibilidades de resolução da mesma situação-problema. Por isso 

atitudes naturais dos alunos que não encontram espaço no modelo tradicional 

de ensino, como é o caso da curiosidade e da confiança em suas próprias 

ideias, passam a ser valorizadas nesse processo investigativo.” (ROMERO, 

2007, p. 1797). 

E também foi pensada para atrair a atenção dos alunos, tentar fazê-los ficar 

menos apáticos pois estaria transportando a matemática, com fórmulas e teoremas que 

trazem a ilusão de subjetividade, para um lado prático.  

Com a escolha do conteúdo, visamos também ajudar na revisão para o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) que será realizado no final do ano letivo, que em 

um de seus eixos cognitivos descreve a necessidade de lidar com situações problemas 

de modo a “selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-

problema.” como descreve a competência 3. Deste modo, fizemos destes elementos, 

objetivos para a elaboração das atividades. 

As atividades consistiram na resolução de problemas, em grupos, sobre o tema 

de interesse deles a respeito da festa de formatura. Os alunos estão se preparando para 

este momento e procurando formas de ganhar dinheiro para realizá-lo. Diante disso, 

propusemos situações de empresas promotoras de festas com características distintas, 

situações de arrecadação de dinheiro pelos alunos e maneiras para se contratar a melhor 

empresa.  

3.1 Atividade 

Foram distribuídas as duas situações problemas abaixo aos alunos para que 

trabalhassem em grupos e discutissem entre si para propor uma forma de conseguir 
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realizar a festa de formatura e propor meios para obter dinheiro com a venda de lanches 

nos intervalos de aula. 

As situações apresentadas aos alunos são descritas assim: 

A primeira, Empresa A, oferecia um pacote contendo comida, bebida, música e 

fotos inclusos, por um preço de R$ 2.215,00. A forma de pagamento deste montante 

seguia a aplicação de juros compostos numa taxa de 3% ao mês para pagamento em 5 

meses.  

A segunda, Empresa B, oferece um pacote contendo comida, bebida e música 

inclusos, porém sem o pacote das fotos, o qual custa R$ 500,00 e deve ser pago à vista, 

junto com a primeira parcela do pagamento do pacote da empresa, no valor de R$ 

1.690,00 e aplicação de juros simples de 5% ao mês para pagamento em 3 meses. 

Após apresentar tais situações, os alunos trabalharam para analisar, calcular, e 

juntos escolher uma empresa que melhor se encaixasse em sua realidade e condições. A 

partir daí, foram dados aos alunos quatro produtos, seus preços de custo e venda para 

que fosse calculado o lucro e quanto precisariam vender, além de escolher se venderiam 

todos os produtos ou apenas o que dava mais lucro no final. As opções foram:  

- brigadeiro: para produzir 30 unidades, gastariam R$ 15,00 e venderiam cada um a R$ 

1,00; 

- balinhas: 24 unidades, custariam R$ 20,00 e venderiam por R$ 2,00; 

- pirulitos: 50 unidades, custariam R$ 20,00 e venderiam por R$ 1,00; 

- mousse de maracujá: 50 copos, gastariam R$ 20,00 e venderiam por R$1,50. 

4. Desenvolvimento e discussão 

Seguindo uma lógica “tradicional” de aula, foi colocado no quadro as 

informações básicas de cada empresa, foi solicitado aos alunos que se dividissem em 

dois grupos, para então ser explicado o que deveria ser feito. Isto posto, as pibidianas 

foram transitando pelos grupos, fazendo perguntas, oferecendo ajuda, para que os 

alunos chegassem a uma conclusão. Com a escolha de uma empresa que melhor faria a 

sua formatura, estes teriam que arrecadar o valor parcelado com base nas vendas de 
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determinados produtos, o qual foi oferecido o valor de custo e de venda para que 

analisassem o lucro.  

O objetivo que se baseava na ideia de trazer para realidade e pensar em algo 

realmente viável, não foi totalmente atingido, já que os alunos, ao calcular, observaram 

que as parcelas da empresa A eram de menor valor mas aumentava uma grande 

quantidade no montante final, enquanto a empresa B possuía parcelas de maior valor 

mas acrescentava um juros menor no montante final.  

Durante a aplicação da atividade ocorreram alguns imprevistos. A dinâmica 

escolhida tinha a intenção de fazê-los pensar em conjunto e trabalhar em grupo, porém 

em todas as turmas em que foi aplicada a dinâmica, houve o desinteresse por parte de 

alguns integrantes das equipes. Houve o caso de um aluno da turma D que não se 

encaixou em nenhum grupo e decidiu fazer a atividade sozinho. Consideramos essa 

situação atípica, mas importante para observar o comportamento dos alunos para 

verificar se essa situação é recorrente ou pontual.   

Além disso, no material preparado para ser distribuído em aula, os cálculos dos 

valores das prestações de ambas empresas foram feitos sem a utilização das fórmulas de 

juros simples e compostos, portanto resultaram em valores aproximados, pois não foi 

exigido, de início, que os alunos que utilizassem fórmulas para estes cálculos. No 

entanto, no momento de discutir a atividade, a professora supervisora, auxiliou as 

pibidianas, fazendo os cálculos no quadro para conferir com os alunos. Neste momento, 

ela fez uso das fórmulas de juros simples e compostos, e discutiu os valores encontrado, 

enfatizando o fato de serem valores diferentes do que estava registrado na atividade. 

Consideramos este episódio como sendo de muita importânciapois nos alertou para a 

necessidade de cuidar dos detalhes no desenvolvimento da atividade, o qual nos escapou 

pela ansiedade e nervosismo da primeira intervenção. Logo, sua presença foi de suma 

importância para trazer confiança e nos ajudar em todos os momentos.  

Ao final cada grupo entregou a folha na qual registraram seus cálculos e 

colocaram suas ideias. Todos utilizaram as fórmulas de juros simples e compostos, 

conseguiram entender o problema, retirar os dados do problema e tomaram uma 

decisão, que pra maioria não foi a melhor decisão, não se decidiram pela empresa que 

realmente era mais viável para realizar a festa de formatura. 
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5. Considerações finais 

As considerações finais, trazem uma imersão na aplicação da atividade para 

revelar um outro lado do relato de experiência, não se trata apenas da análise da 

atividade em si, mas da visão das próprias pibidianas em relação à experiência com 

relação à sua formação inicial para a docência. 

Para uma das autoras, essa intervenção, foi a primeira experiência à frente de 

uma sala de aula, na qual buscou conduzir a turma em uma atividade. A ansiedade 

diante o novo, inicialmente, gerou medo de como seria o andamento da atividade, se 

eles seriam compreensíveis ou se não obedeceriam já que muitos alunos possuíam 

idades mais avançada até do que as bolsistas, e estas receavam passar uma imagem de 

insegurança.  

Segundo o relato da pibidiana S, por mais que eu tivesse planejado a atividade, 

levado todo o esboço, eu senti que deveria ter feito os cálculos dos juros mais vezes 

para não chegar lá com as respostas equivocadas ou diferentes devido ao uso de 

diferentes métodos. Assim que comecei a atividade, alguns alunos da turma A (primeira 

que eu apliquei) já ficaram meio desinteressados, mas sabia que era normal, então dei o 

apoio necessário e a professora supervisora me ajudou quando os alunos começavam a 

se dispersar, ou falar muito alto. 

Percebe-se que as pibidianas foram se envolvendo com os alunos no meio do 

processo e o fato da atividade ser desenvolvida em grupos, pode ter facilitado essa 

integração, além da presença da professora supervisora que transmitiu tranquilidade a 

elas, fazendo um papel importante ao mediar esse processo de construção de saberes 

docentes neste período de formação das licenciandas. Estes indícios são percebidos em 

falas tais como: (...), fiquei muito feliz pois um dos grupos realmente me chamou pra 

explicar o que pensaram e como fariam, colocaram tudo na realidade. 

A relação entre a teoria do trabalho colaborativo e a prática, existe um caminho 

a ser trilhado, principalmente quando se trata de turmas com diagnósticos de 

características tão individualistas. Em se tratando de alunos adolescentes, causou 

estranheza perceber atitudes assim como aquelas relatadas se referindo à falta de 

colaboração e acolhimento entre os colegas, diz pibidiana S que: Na turma D, a tensão 
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estava grande pois um aluno estava chorando, com isso todos estavam com cara 

fechada, estressados e não queriam nem mesmo formar os grupos. Quando um aluno 

que chegou atrasado foi se juntar a um dos grupos, um dos integrantes dele começou a 

ser arrogante, nesse momento tentei intervir, pedi pra manterem a calma e conversarem, 

porém não aconteceu e o aluno fez sozinho a atividade. Nesse momento fiquei meio 

inquieta, pois eles já são poucos e não conseguiram nem mesmo manter um diálogo e 

fazer uma atividade juntos, me ignoraram e continuaram sendo estúpidos um com o 

outro. 

Para as pibidianas, cursistas de licenciatura em matemática, a vivência desta 

intervenção foi um marco importante em sua formação. Primeiro, devido ao fato de 

terem mais ou menos a mesma idade da maioria dos alunos da escola. Segundo, porque, 

em uma atividade de intercâmbio, na qual um pibidiano visita a realidade e realiza a 

atividade com pibidianos de outra escola, com realidade distinta, a experiência também 

se torna especial. O que podemos constatar nas palavras da pibidiana A ao estabelecer 

relação entre as realidades distintas da qual participou:Foi uma experiência ímpar, já 

que eu como uma pibidiana de um colégio onde só atende até o ensino fundamental 2, 

estava acostumada com a faixa etária dos alunos, com a curiosidade, e o despertar para 

realizar novas atividades,neste colégio essa experiência foi diferente. Na escola aonde 

atuo, quase nunca tive problemas em relação à interação/participação de alunos nas 

atividades propostas por nós pibidianos (claro que existem exceções) o que já foi 

totalmente diferente no colégio de aplicação desta atividade, onde uma das turmas em 

que aplicamos o projeto ensino-aprendizagem não teve o menor interesse nessa, tivemos 

que buscar ajuda da professora supervisora para que animassem os alunos a participar 

da atividade.  

De acordo com o que nós vivemos, podemos perceber que a prática vivenciada 

pelo PIBID é de suma importância para a nossa formação e desenvolvimento 

acadêmico. Logo, faz-se necessário desenvolver processos de acompanhamento e 

avaliação nas diferentes atuações do programa, visando a refletir em que aspectos ele 

vem tecendo novas oportunidades no campo da formação docente. Por ser a primeira 

intervenção das pibidianas realizada em frente à sala de aula, enxergamos alguns 

aspectos que o PIBID trás como programa que sinaliza a possibilidade de aproximação 

com a realidade escolar, como o desenvolvimento de uma nova postura do pibidiano e 
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um melhor grau de comprometimento com sua vida acadêmica; o trabalho em equipe 

para assegurar a aprendizagem docente e o desenvolvimento profissional; e a 

possibilidade das bolsistas de aprimorar os saberes de natureza didático-metodológica. 

Neste estudo, ficaram evidenciados diferentes aspectos que autorizam alguns ditos. 
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RESUMO 

Neste trabalho, relatamos uma experiência acerca de uma oficina envolvendo a construção de um tipo 

especial de pipa, realizada em um Centro de Ensino em Período Integral (CEPI), que atende o Ensino 

Médio, localizado na região central de Goiânia/GO. Isso se deu mediante a parceria escola-universidade 

com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) - Subprojeto Matemática da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). A pipa tetraédrica, como é conhecida, surgiu no início do século 

XX, quando alguns cientistas se encontravam diante da questão sobre a possibilidade de construir 

aparatos voadores grandes, resistentes e estáveis o suficiente para transportar um homem aos céus e trazê-

lo em segurança de volta. As atividades foram planejadas a fim de apresentar essa história aos alunos e 

proporcionar um espaço de aprendizagem envolvendo materiais lúdicos. Buscamos promover a interação 

entre os alunos, valorizando o protagonismo e a criatividade, em um processo de construção e reflexão 

sobre conceitos de geometria plana e espacial. Nossas observações indicam que atividades como essas são 

motivadoras para os alunos, que se envolvem e demonstram interesse em aprender algo novo e relacionar 

conceitos já conhecidos, além de se configurar como rico espaço de interação e colaboração mútua. 

Contudo identificamos que há certa dificuldade para os alunos associarem corretamente conceitos básicos 

de geometria com objetos manipuláveis, ainda que sejam simples. Isso denuncia que ainda é necessário 

estabelecer a conexão entre os saberes trazidos pela escola e o mundo que nos cerca. 
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1. Introdução 

Este trabalho tem como objetivo trazer algumas reflexões acerca de experiências 

com atividades práticas e lúdicas no ensino de Matemática e, mais precisamente, relatar 

o planejamento e desenvolvimento de uma oficina em que abordamos conceitos da 

geometria (plano e espacial) a partir da construção e análise da composição de um tipo 

especial de pipa, conhecida por pipa tetraédrica.  

Nossos relatos estão inseridos no contexto de atividades desenvolvidas em 

turmas do Ensino Médio em um Centro de Ensino em Período Integral (CEPI) da rede 

pública estadual de ensino, localizado em Goiânia/Goiás.  Nossas experiências aqui 

relatadas estão inseridas no contexto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID), Subprojeto Matemática, da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

Regional Goiânia. O Subprojeto busca desenvolver suas atividades incentivando a 

formação dos alunos-bolsistas (chamados pibidianos) no desenvolvimento direto de 

atividades nas escolas-campo de modo a proporcionar a esses e aos professores-

supervisores (atuantes nas escolas-campo) momentos de formação significativa e de 

reflexão acerca da prática pedagógica. Por meio da relação entre os alunos da escola, os 

pibidianos e os professores supervisores, estabelecemos espaços de aprendizagem e 

aprimoramento na formação de todos os envolvidos, sob a coordenação de professores 

doutores da UFG. Assim, o PIBID oportuniza que alunos da graduação em cursos de 

licenciatura possam aperfeiçoar e valorizar a sua formação como professores da 

Educação Básica e, por isso, revela-se muito importante para os pibidianos, já que são 

levados a conviver com a realidade da sala de aula e das escolas.  

O CEPI, campo das presentes discussões, é hoje um dos centros de ensino 

parceiros do Subprojeto do PIBID, contando com oito alunos bolsistas (pibidianos). 

Atende somente alunos do Ensino Médio, com um alunato de cerca de 312 alunos. 

Sendo em período integral, possui organização e diretrizes específicas. Segundo as 

Diretrizes Operacionais da Rede Pública Estadual de Ensino de Goiás 2016/2017: 

Nessa perspectiva, a Educação em Tempo Integral do Estado de Goiás, além 

de ampliar o tempo de permanência dos estudantes e dos educadores na 

escola, visa a formação de crianças, adolescentes e jovens em sua inteireza, 

ou seja, considera o sujeito em sua condição multidimensional, na qual o 

desenvolvimento de competências socioemocionais  (SANTOS; PRIME, 

2014) torna-se tão relevante quanto a dimensão cognitiva. Para tal, a 

Secretaria de Estado da Educação ofertará escolas de tempo integral para os 
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Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, cujo objetivo 

é a formação global do estudante e a excelência acadêmica, os quais 

nortearão toda a proposta que visa essencialmente formar um ser “pleno”. 

(GOIÁS, 2016/2017, p. 39-40). 

 

No tocante à proposta do ensino em período integral, encontramos também no 

documento da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) que as situações de 

aprendizagem da escola devem favorecer o educando no enfrentamento das diversas 

necessidades como um ser atuante na sociedade contemporânea:  

[...] o conceito de educação integral com o qual a BNCC está comprometida 

se refere à construção intencional de processos educativos que promovam 

aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os 

interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade 

contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as 

diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir. [...] 

o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar 

sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em sua 

aprendizagem e na construção de seu projeto de vida. (BRASIL, 2017, p. 14-

15).  

 

Diante disso, vemos que a estruturação de funcionamento em todo ambiente 

escolar, incluindo a sua gestão, sua matriz curricular e seu Projeto Político Pedagógico 

(PPP) deve abranger aspectos amplos, impondo maiores desafios à finalidade da escola. 

Como componente da matriz curricular, em particular, as disciplinas eletivas tomam 

lugar importante e, por essa razão, é necessário destacar todo o processo de escolha e 

planejamento dessas. O surgimento dessas disciplinas nomeadas por eletivas (que 

seriam “escolhidas” pelos discentes) é anterior à implementação da escola em período 

integral em Goiás. A formatação da matriz curricular já trazia essa nova proposta de 

ensino, com uma adaptação baseada em experiências já realizadas em outros estados 

brasileiros com as disciplinas eletivas, que apesar de ainda não serem amplamente 

aplicadas e tão profundamente conhecidas, se mostravam forte aliadas em auxiliar os 

conteúdos da base comum e da parte diversificada. 

As disciplinas eletivas propostas são motivadas pela modulação dos docentes a 

cada semestre e é de responsabilidade do mesmo a escolha do conteúdo a ser 

desenvolvido no semestre. Seu currículo é formado pelo professor com o cuidado de 

mostrar um conteúdo onde todos os estudantes dos três anos do Ensino Médio possam 

se habituar com facilidade e compreensão, sempre auxiliando os conhecimentos 

desempenhados em sala de aula pelos professores das quatro áreas do conhecimento. O 

discente escolhe as disciplinas conforme a sua afinidade pelo tema o qual a disciplina 
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envolve. Ao final de cada semestre é realizado uma mostra dos conhecimentos 

ensinados e compreendidos durante o semestre, denominada “culminância das eletivas”. 

Sua organização se dá em reunião geral com toda a comunidade do CEPI, ajustando 

sempre que necessário para fazer com que toda a comunidade, inclusive familiares, 

possam participar e apreciar os conhecimentos apreendidos pelos estudantes em suas 

respectivas eletivas, e suas diversas formações. 

Segundo a proposta pedagógica de ensino em período integral em Goiás, as 

disciplinas eletivas têm como objetivo “enriquecer, ampliar e desdobrar os saberes 

conceituais e atitudinais que colaboram com os conteúdos do Núcleo Básico Comum, 

de modo a desenvolver aprendizagens significativas que contribuam com a autonomia, a 

responsabilidade e a formação de princípios e valores dos estudantes” 

(GOIÁS/SEDUCE, 2016, p. 49). E é nesse cenário das disciplinas eletivas que se 

encontra nossa experiência com a oficina envolvendo as pipas tetraédricas. O 

Subprojeto tomou parte na realização de uma culminância de eletivas naquele espaço 

escolar. 

Muito se discute a importância de ensinar Matemática e como seria aplicá-la 

com algo mais lúdico. Não é difícil perceber que ela está presente no nosso cotidiano 

(talvez até mais do que o senso comum possa imaginar). Até mesmo através de uma 

brincadeira de criança podemos notar o quão a Matemática tem potencialidades de 

aplicação, por exemplo, os dominós, os cubos mágicos, diversos tipos de bingos, pipas, 

o Tangram
1
, damas, xadrez e outros jogos de tabuleiros, entre outros. Segundo 

Kishimoto (2002), a brincadeira possibilita a busca de meios, pela exploração ainda que 

desordenada, e exerce papel fundamental na construção de saber fazer.  

De acordo com Miranda (2010), o jogo, o brinquedo e a brincadeira sempre 

estiveram presentes na vida do homem, dos tempos mais remotos até os dias de hoje, e 

o brincar é uma fonte inesgotável de dois elementos: prazer e alegria. Defende, ainda, 

que jogo, brinquedo e brincadeira têm conceitos distintos, todavia estão imbricados; e o 

lúdico abarca todos eles. No mesmo livro, Miranda, além de oferecer um panorama 

sobre idéias de autores que discorrem sobre a ludicidade e suas relações com a 

                                                           
1
 O Tangram é um quebra-cabeça chinês, formado por 7 peças, sendo 2 triângulos grandes, 1 triângulo 

médio, 2 triângulos pequenos, 1 quadrado e 1 paralelogramo, os quais são chamados de “tans”.  Pode ser 

usado para formar diversas figuras, como pessoas, animais, objetos, entre outros. 
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aprendizagem, apresenta discussões a fim de mostrar como a socialização, a afeição, a 

motivação, a criatividade e a cognição se relacionam para que o aprendizado 

proporcione um desenvolvimento integrado das potencialidades e habilidades dos 

estudantes.  

Ainda que as discussões da obra de Miranda abarquem principalmente as séries 

iniciais e alguns processos de desenvolvimento das crianças, entendemos que é possível 

envolver os mesmos procedimentos de forma mais ampla nos processos de formação 

escolar e realizar estudos análogos com estudantes do Ensino Médio. Nesse contexto, 

sabemos, por meio de algumas leituras e experiências próprias, que atividades 

envolvendo brincadeiras podem se revelar situações que instigam o interesse dos 

alunos, que provocam motivação, prazer e satisfação, levando a um favorecimento da 

aprendizagem. 

Em nossa atuação junto ao CEPI, com algumas vivências em que buscávamos 

divulgar a Matemática e conscientizar aquela comunidade escolar de que a Matemática 

está presente em diversos contextos de nossas vidas diárias, estabelecemos espaços de 

mostra de materiais concretos nos corredores e no pátio do colégio. Naquele cenário 

(era a comemoração do Dia Nacional da Matemática), dentre muitos outros objetos, 

como jogos e sólidos geométricos, um item chamou bastante atenção dos alunos, 

funcionários e outras pessoas: exibimos alguns exemplares da pipa tetraédrica
2
. O 

formato de seu corpo e a informação de que se tratava de um tipo de pipa causou 

alvoroço e foi motivo de muitas perguntas e curiosidades. 

 

Figura 01: Pipas apresentadas no Dia Nacional da Matemática. 

                                                           
2
 As primeiras menções a respeito da pipa tetraédrica foram encontradas no início do século 

XX, em torno das ideias de alguns cientistas que investigavam a possibilidade de se inventar aparatos 

voadores suficientemente grandes, resistentes e estáveis, para transportar um homem. A próxima seção é 

dedicada à origem desse tipo de pipa. 
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 É importante destacar que uma atividade lúdica como essa pode contribuir 

com a aprendizagem do aluno que participa da dinâmica, “a dimensão lúdica envolve 

desafio, surpresa, possibilidade de fazer de novo, de querer superar os obstáculos 

iniciais e o incômodo por não controlar todos os resultados” (SMOLE, 2007,  p. 12). 

Diante disso, surgiu a motivação em se pensar uma atividade a qual associasse o 

lúdico com conceitos abstratos, e que fosse capaz de atrair o interesse dos alunos. 

Nascia aí a proposta de se realizar uma oficina que envolvesse a construção e análise da 

composição daquele tipo especial de pipa. Entendia-se que era possível abordar diversos 

conceitos da Matemática, como ponto, reta, plano, vértices, faces, arestas, além de 

levantar questões de medidas, áreas e volumes.  

Os bolsistas do PIBID vinham atuando apenas com as turmas de 3
o
 ano do 

Ensino Médio (incluindo uma turma com curso técnico aplicado) e, por essa razão, 

apesar do interesse manifestado por diversas pessoas no Dia da Matemática, aquele 

seria o público alvo principal da oficina. No entanto, oportunizou-se que a realização da 

oficina se desse em uma data na qual o colégio se concentrava na culminância das 

disciplinas eletivas. E esse momento favoreceria a participação de membros de qualquer 

ano escolar, fosse como participante ativo da oficina, como ouvinte ou observador.  Isso 

porque a culminância permite grande interação entre os membros da comunidade 

escolar, já que as atividades próprias das salas de aulas regidas pela grade de horários 

das disciplinas em geral eram suspensas para que todos participassem da culminância. 

Uma das idéias centrais por trás da oficina era oportunizar aos alunos espaços 

de construção de saberes, de forma ativa, participante como protagonista, e que 

pudessem vivenciar o lúdico instigando e promovendo aprendizados. Ainda, 

buscávamos favorecer momentos de interação alunos-alunos, alunos-bolsistas, alunos-

professor e bolsistas-professores, para além das atividades corriqueiras de sala de aula. 

Sobretudo, essa experiência significou oportunidades de inclusão, uma vez que se 

configurou espaço aberto a todos os interessados em participar. Particularmente, para 

nossa satisfação, a realização da oficina contou com alunos que recebem 

acompanhamento especial exclusivo por meio de auxílio de um agente de apoio de sala 

de aula, conferindo à oficina, também, caráter de ambiente inclusivo. Ter contado com a 

participação dos alunos da inclusão foi de grande motivação para toda equipe do PIBID. 
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2.  A origem da pipa tetraédrica e seu potencial lúdico para atividades de Ensino 

de Matemática 

De acordo com Campbell-Dollaghan (2013), no começo do século XX, 

cientistas se encontravam diante de uma questão sobre a possibilidade de construir 

aparatos voadores grandes, resistentes e estáveis o suficiente para que pudesse 

transportar um homem aos céus e trazê-lo em segurança de volta, o que fizeram com 

que eles pensassem vários jeitos de fazer esses aparatos voadores, os levando as 

experiências e tentativas, a construção da pipa tetraédrica foi uma dessas.  

Hoje conhecemos um resultado positivo dessas experiências: o avião 14-Bis, 

construído no Brasil por Santos Dumont, com marco de primeiro vôo em outubro de 

1906. Dumont fez 13 tentativas de construção de um avião até que conseguiu sucesso 

com o 14-Bis. Conforme publicado em 12 de novembro de 2018 no site de notícias 

UOL, escrito por Tiago Cordeiro, “Santos Dumont foi o primeiro a mostrar para o 

mundo que era possível voar usando um aparelho mais pesado do que o ar. Ele fez isso 

em 1901, quando circundou a Torre Eiffel com um dirigível em forma de charuto, 

movimentado por um motor a combustão. Mas foram os irmãos Wright que voaram 

com um avião pela primeira vez, em 1903. Os brasileiros preocupam-se demais em 

discutir se ele chegou antes dos Wright, mas isso não é o mais importante. Santos 

Dumont foi o inventor que mais estimulou o desenvolvimento da aviação.” 

Voltando à motivação inicial, acontece que em 1902, Alexander Graham Bell, 

cientista e inventor do telefone, propôs a idéia de criar esse possível aparato voador que 

de fato pudesse transportar um homem, seu estudo o levou a combinar triângulos 

eqüiláteros e construir as pipas utilizando os tetraedros regulares revestidos de tecidos. 

Dessa forma, ele criou uma máquina voadora com cerca de quase quatro mil tetraedros 

e a batizou com o nome de Cygnet.  

https://gizmodo.uol.com.br/author/kelsey-campbell-dollaghan/
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Figura 02: Cygnet montado com quase quatro mil tetraedros. Fonte: GIZMODO Brasil, 2013.  

Infelizmente, quando o teste para transportar uma pessoa fora realizado, não se 

alcançou o resultado desejado, pois o Cygnet ganhou um pouco de altitude chegando a 

atingir cerca de 60 metros até então antes do vento fazê-lo mudar de direção e acabar o 

levando para baixo. Graham Bell desistiu do seu projeto assim que os irmãos Wright 

tiveram sucesso na aeronave por eles projetada, que em 1903 teve seu primeiro vôo com 

o planador Wright, o primeiro avião motorizado, mais pesado que o ar, com o voo 

controlado e com um piloto a bordo, segundo Frazão (2017).  

Apesar do fracasso para transportar um homem, o Cygnet obteve uma resposta 

bem positiva em relação ao peso do aparato, segundo o site de notícias UOL, em texto 

publicado em 16 de agosto de 2013, por Kelsey Campbell-Dollaghan, “[...] Bell 

começou a desenvolver um novo design de uma aeronave que tinha uma grande área de 

superfície e ao mesmo tempo era leve. [...] argumentando que provas de máquinas 

voadoras mais pesadas do que o ar estavam no mundo natural. “Nós todos estamos 

interessados em locomoção aérea” [...] “E eu tenho certeza que ninguém que observou 

com atenção o vôo de pássaros pode duvidar por um momento do vôo aéreo de corpos 

especificamente mais pesados do que o ar.”. [...] Bell desenvolveu um conceito de pipa 

com uma enorme área de asa, mas armação leve, graças a suportes finos em forma de 

diamante. Estas formas tetraédricas criam uma rede densa de pequenas asas, o que 

aumenta a envergadura de asa com pouca adição de peso.” 

É interessante perceber que existem relações dessas experiências com algumas 

possibilidades de ensino e aprendizagem. De um lado, surge a oportunidade de se 

pensar em uma brincadeira de criança, com aquela tão conhecida hoje: o fazer pipas 

voarem; de outro explorar o potencial de tais idéias no ambiente escolar. Logo, partindo 
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da ideia de Graham Bell, e entendendo que hoje qualquer pessoa pode fazer certos 

“arranjos” de tetraedros (regulares) voarem, fomos motivados a acreditar que os alunos 

do CEPI no qual atuávamos poderiam tirar bom proveito de atividades assim inspiradas.  

A pipa tetraédrica pode ser utilizada como um material lúdico para 

contextualizar conceitos básicos de Matemática. No processo de construir alguns 

exemplares desse tipo de pipa, abordamos questões de natureza conceitual e 

propriedades com os alunos participantes. Nesse sentido, o objetivo era fazer com que o 

aluno pudesse construir, manuseando os materiais, e visualizando os seguintes 

componentes conceituais: retas, pontos, planos, vértices, arestas, faces, triângulos, 

pirâmides, elementos que formariam a pipa, além de discutir relações ali estabelecidas. 

Quando se trata do lúdico para o ensino da Matemática e seu potencial como revelador 

de descobertas, Alves (2001) aponta “[...], uma vez que, com esse tipo de material, o 

indivíduo é motivado a trabalhar e pensar tendo como base um material concreto, 

descobrindo, reinventando e não só recebendo informações.” 

Para Libâneo (1991) o lúdico permite compreender o que está a nossa volta e 

estabelecer relações diretas entre o conteúdo e a vida diária. Segundo o autor, o lúdico 

[...] consiste, pois, de atividades dos alunos nas tarefas de observação e 

compreensão de fatos da vida diária ligada à matéria (...). Tais atividades 

possibilitam a assimilação de conhecimentos e habilidades e, por meio destes, 

o desenvolvimento de capacidades cognoscitivas como a percepção das coisas, 

o pensamento, a expressão do pensamento por palavras, o reconhecimento das 

propriedades e relações entre fatos e fenômenos da realidade. (LIBÂNEO, 
1991, p. 104). 

Vemos, assim, que a construção da pipa é uma possibilidade de motivação para 

os alunos, em que participariam da criação de material concreto e ao mesmo tempo e, 

principalmente, poderiam relacionar conceitos de Matemática. Diante da necessidade de 

tais atividades envolvendo materiais concretos serem canais de promoção de 

aprendizagem, Pais (1996) defende que  

[...] esta possibilidade que leva à uma vontade maior por parte do professor 

do uso desses recursos o qual deve ser cuidadosamente planejado e 

fundamentado teoricamente no sentido de ele possa contribuir, de fato, para 

uma aprendizagem mais significativa para o aluno. Devido a sua natureza 

particular e concreta esses objetos permitem uma relativa facilidade de 

manipulação no transcorrer de atividades visando a aprendizagem. 

Entretanto, faz-se necessário salientar que esta manipulação não pode se 

limitar à uma simples atividade lúdica. Não se trata, aqui, da manipulação de 
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objetos defendida na educação pré-escolar cuja finalidade não está voltada 

diretamente para uma aprendizagem formal. (PAIS, 1996, p. 67). 

Acreditamos que, a partir do momento em que o aluno manuseia os objetos 

criados, vai observando esses elementos podendo assim entender que não está 

simplesmente construindo uma pipa para brincar, mas que, ao passo que constrói e 

manuseia, está aprendendo ou revisitando tópicos de geometria. Pais (1996) ainda 

destaca:  

Há geralmente uma grande expectativa de que, com o recurso dessa 

manipulação, o aluno possa, por si mesmo, e sob uma orientação pedagógica, 

descobrir propriedades que, uma vez abstraídas, contribuiriam na elaboração 

conceitual. Por exemplo, manipulando um objeto em forma de um cubo o 

aluno poderia constatar o número de faces, vértices, arestas, o paralelismo 

entre as faces, o número de arestas que se encontram num vértice etc. (PAIS, 

1996, p. 67). 

Na experiência que relatamos, tivemos a oportunidade de observar que, de fato, 

os alunos tiveram essa experiência de criar, de observar e de aprender ou reaprender 

elementos conceituais de geometria.  

 

Figura 03: Manuseio e criação da pipa. 

Conforme os alunos iam terminando suas pipas, eles nos questionaram sobre a 

real possibilidade de a pipa voar. Os alunos ficaram muito focados nessa questão. Foi 

informado que era possível sim a pipa levantar voo, mas que seriam necessárias 

algumas condições para que isso ocorresse, uma delas em destaque é o vento, pois, para 

que a nossa pipa consiga voar é necessário um local bem aberto e com bastante vento. O 

ambiente físico do CEPI não favorecia muito esse exercício de fazer a pipa voar, devido 

aos blocos construídos com salas e outros ambientes e os altos muros que o cercam. 

Nesse sentido, a fim de instigar os alunos, um dos pibidianos que executava a oficina 

deixou previamente preparados alguns cabrestos para as pipas dos alunos. Assim, 

aqueles que desejassem poderiam realizar a experiência de tentar fazer sua pipa voar, 

bastaria buscar um local apropriado e levantar a pipa ao céu.  



 

   

 
 

97 

 

Anais do Seminário 
Pibid Subprojeto 

Matemática Goiânia 

Em termos de experiências pedagógicas, é possível encontrar alguns trabalhos 

com a pipa tetraédrica. Particularmente, para Nunes (2014), a pipa é um elemento 

motivador, “a partir dessa motivação, o aluno deve apropriar-se do conhecimento 

objetivo, cujos temas foram propostos, na sua forma mais profunda dentro do nível 

escolar exigido.” A pipa pode ser usada para diferentes ensinamentos em cada série do 

Ensino Médio, segundo Nunes pode ser aplicado nos primeiros anos para o estudo das 

progressões geométricas, já nos segundos anos pode se aplicar para o estudo das 

semelhanças de triângulos e nos terceiros anos pode se enquadrar no contexto dos 

estudos dos tetraedros. 

3. A oficina e sua realização  

Em uma das reuniões para decidir o que seria apresentado no Dia da Nacional 

da Matemática, ocasião em que o Subprojeto participaria com diversas atividades no 

CEPI, surgiu a proposta de apresentação da pipa tetraédrica entre os próprios bolsistas. 

Alguns não conheciam nada sobre esse material, o que tornou mais interessante a 

abordagem da pipa, além da percepção de que com ela seria possível abordar tópicos 

matemáticos como geometria plana e espacial e poliedros regulares.  

Num primeiro momento, a idéia era apenas apresentar esse tipo de pipa no Dia 

Nacional da Matemática. No entanto, diante dos questionamentos se a pipa voaria como 

ela teria sido feita e qual seria a ligação dela com a Matemática, e da grande repercussão 

do interesse e curiosidade dos alunos e dos próprios professores, percebemos que nossas 

experiências precisavam ir além daquela mostra (apresentamos as pipas junto a outros 

materiais lúdicos). Uma vez que participávamos do planejamento da culminância das 

disciplinas eletivas, propusemos a realização de uma oficina onde os interessados 

poderiam criar o material, analisá-lo e realizar experiências com ele.   

Durante o planejamento da oficina traçamos a meta de revisar (ou ensinar com 

contextualização) conceitos básicos da geometria. O roteiro proposto trazia algumas 

etapas: iniciaríamos com uma breve apresentação da oficina aos alunos; 

questionaríamos os mesmos se eles lembram sobre plano, reta, ponto, espaço, geometria 

plana e espacial, poliedros, tetraedros, vértices, faces e arestas, etc.; abordaríamos a 

origem da pipa, conforme a história pesquisada; construiríamos exemplares da pipa, 

meio a discussões e reflexões; abordaríamos possíveis experiências com aquele 
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material; aplicaríamos um questionário avaliativo-reflexivo. Os materiais de uso para 

montagem de cada pipa foram: 24 canudos por pipa, linha de pipa, folhas de seda 

coloridas, cola branca. 

Explorando a pipa percebe-se que ela é composta por quatro sólidos em três 

dimensões, sendo quatro pirâmides formadas por triângulos eqüiláteros. Muitos alunos 

notaram esses elementos, porém achavam que era correto dizer triângulos em vez de 

pirâmides, então conseguimos observar e atentar de que eles sabiam do que se tratava, 

mas não sabiam definir corretamente. Uma vez que um dos objetivos centrais da oficina 

era explicar e diferenciar todos os elementos matemáticos possíveis existentes na pipa, 

tivemos momentos proveitosos de discussões a respeito de conceitos e propriedades. 

 

Figura 04: Esquema de montagem da pirâmide. Fonte: Clubes de Matemática da OBMEP. 

 Para a realização da oficina, dispomos cerca de trinta pirâmides prontas a fim de 

agilizar o processo, que é trabalhoso, e tendo em mente que a montagem da pirâmide é 

um pouco complicada. De início, construímos uma pipa junto com os alunos, tomando a 

frente; em seguida, os alunos foram convidados a construírem sem nosso auxílio.  
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Figura 05: Pipas construídas pelos alunos durante a oficina.  

A oficina, por estar no dia da culminância das eletivas, fora realizada em 

espaço aberto, em que a comunidade escolar poderia observar e participar. O 

desempenho dos alunos foi bom, pois conseguiram aprender rápido o passo a passo da 

pipa e se divertiram no momento da construção. Não foi possível seguir fielmente o 

roteiro elaborado, porém conseguimos abordar todos os elementos propostos. Conforme 

uns alunos iam terminando a construção de suas pipas, outros iam chegando e se 

interessando em participar. Um dos momentos mais importantes na realização da oficina 

foi à participação de dois alunos da inclusão. Configurou-se um rico momento de 

interação, em que os alunos que já haviam construído as suas pipas se envolveram 

auxiliando os demais e o trabalho coletivo foi muito interessante, pois não somente a 

construção da pipa em si era compartilhada, mas também a história de sua origem e 

outros elementos. 

4. Resultados e discussões  

Entendemos que nossos objetivos com a oficina foram alcançados, sobretudo 

pelas ricas observações de interação entre os alunos e notar como eles se sentiram 

motivados e envolvidos com a atividade. Foi de grande valia, principalmente, a 

participação colaborativa de dois alunos que se dispuseram a nos ajudar, pois nos fez 

perceber que os nossos objetivos de promover a interação entre os alunos e despertar o 

interesse teriam sido alcançados. Observamos alunos dispostos a ensinar os demais 

colegas a construir a pipa e a analisar questões históricas e conceituais. O desempenho 

de todo o grupo que participava a interação e o interesse dos alunos nos fez percebe que 

a oficina alcançava êxito. 
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Para uma avaliação mais pontual, gostaríamos de melhor compreender os 

impactos de experiências como essa e, assim, aplicamos um questionário avaliativo-

reflexivo. A seguir, trazemos seu conteúdo. 

Questionário - Oficina Pipa Tetraédrica 

Idade: __________ 

Qual ano está? _________ 

Você gosta de Matemática? ______________ 

Qual sua maior dificuldade em Matemática: 

Entender os exercícios ( ) Tabuada ( ) Fazer operações ( ) Compreender o professor ( ) Outro ( ). Qual? 

1°. Você conhecia a pipa tetraédrica? 

2°. O que você achou da construção da pipa? 

3°. Você acha importante esse tipo de oficina/dinâmica para ensinar Matemática? Você acha que 

consegue aprender Matemática assim? 

4°. O que você conseguiu aprender de elementos/conceitos matemáticos nessa oficina? 

 

Figura 06: Modelo do questionário aplicado. 

 Com esse questionário conseguimos observar o perfil dos alunos, em que a 

maioria dos participantes tinha de 15 a 17 anos e estavam entre o 2º e 3º ano. Um dos 

pontos que gostaríamos de destacar desse questionário foram algumas respostas para as 

perguntas 2º, 3º e 4º. Dentre as respostas dadas pelos alunos para segunda questão, 

encontramos: “foi bom aprendi a história dela”; “achei complexa de início, mas logo 

peguei o jeito”; “sobre a construção da pipa foi bastante interessante. Foi uma forma de 

aprendizagem bem legal”. 

A respeito da questão se o aluno acha importante esse tipo de atividade para 

ensinar Matemática e se ele consegue aprender Matemática dessa forma, vemos: “sim, 

pois assim é mais interessante”; “sim, eu acho muito importante e assim aprendemos 

mais fácil”; “é bem importante, pois ficar no mesmo método é bem chato, e essas 

formas diferentes de ensino ganha nossa atenção e nós acabamos gostando muito, pois é 

uma forma diferente e legal de ensino”; “sim, o aprendizado da matemática com 

dinâmica e oficina torna-se muito mais fácil porque vemos exemplos presentes no 

cotidiano”. 

Quando perguntamos se para eles foi possível aprender elementos/conceitos 

matemáticos na oficina, recebemos algumas respostas como: “usamos o triangulo na 
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construção da pipa e isso é um elemento que estudamos na matemática”; “que através 

de elementos como triângulos, podem-se construir várias coisas”; “aprendi sobre 

triângulos, arestas, vértices e faces. Obtive conhecimento histórico sobre a primeira pipa 

tetraédrica”; “eu consegui aprender que as formas das pipas são pirâmides, com quatro 

vértices, seis arestas e quatro faces triangulares”; “as formas geométricas”. 

A Figura 07 a seguir ilustra que para alguns alunos, ainda que a atividade não 

tenha sido recebido como “simples”, ela fora bem recebida, e houve o reconhecimento 

de que é possível aprender Matemática dessa forma. Para nossa surpresa, nas respostas 

dadas para as perguntas 2º, 3º e 4º, não houve registros no sentido de que a experiência 

tenha sido negativa ou pouco proveitosa.  

 

Figura 07: Questionário respondido por aluno. 

Diante do que descrevemos, conseguimos observar que envolver situações 

matemáticas com material lúdico é possível, de acordo com o que analisamos nas 

respostas dos questionários os próprios alunos acham que ensinar Matemática com 

dinâmicas e oficinas fazem com que eles aprendam com mais facilidade e interesse, 

visto que eles podem associar isso com a realidade no cotidiano. No caso particular de 

nossa experiência com a pipa, além do aprendizado relatado pelos alunos, destacamos 

que os próprios alunos contribuíram com a aprendizagem de seus colegas, 

estabelecendo um processo de partilha de conhecimentos.  

 Contudo vemos, ainda, que existe certa dificuldade por parte dos alunos em 

associar conceitos básicos da geometria em situações mais concretas, o que denuncia 
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que é necessário estabelecer a conexão entre os saberes trazidos pela escola e o mundo 

que nos cerca. Isso nos motiva a criar mais atividades voltadas para o ensino utilizando 

materiais lúdicos, buscando deixar mais natural aos alunos identificar e relacionar 

saberes, pois a partir do momento que os alunos podem manusear os objetos, eles são 

incentivados a absorver e aprender, sendo por esses materiais atraídos e motivados. 
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RESUMO 

Visando desenvolver atividades de ensino com os conteúdos de números inteiros e expressões numéricas 

nas turmas do 7º ano de uma escola parceira do Subprojeto Matemática Regional Goiânia do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal de Goiás (UFG), propôs-

se uma intervenção para se trabalhar uma adaptação do jogo Bruxa 7. A utilização de jogos como 

ferramenta didática traz, como acredita Bernardi, momentos de diversão, os quais são propícios à 

aprendizagem. O objetivo deste jogo (adaptado) é trabalhar com as operações de adição e subtração, 

comutatividade, expressões numéricas, decomposição numérica, leitura e grafia de números inteiros. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (2017), para o 7° ano, prevê-se a aplicação de tais 

conteúdos.Para identificar o raciocínio dos alunos, foi solicitado que escrevessem as expressões 

numéricas que estavam sendo criadas e também que indicassem suas respectivas resoluções. Durante a 

aplicação do jogo, a maioria dos alunos mencionou não ter entendido as regras do mesmo. Entretanto, 

com o auxílio dos pibidianos, o jogo teve um desenvolvimento satisfatório.Avaliamos que uma aplicação 

é insuficiente para jogos com muitas regras, pois os alunos dedicam um tempo considerável para o 

entendimento de como o jogo funciona, não focando assim no conteúdo em si presente no jogo. 

Palavras-chave: Números Inteiros; Expressões Numéricas; Jogos; Atividades Lúdicas. 
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1.Introdução 

O presente trabalho relata uma experiência envolvendo o jogo Bruxa 7, adaptado 

do jogo homólogo visto em Bernardi (2014), o qual desponta como uma oportunidade 

didático-pedagógica para se trabalhar um conteúdo previsto para o 7° ano, fazendo-o 

numa perspectiva inclusiva em uma atividade lúdica. Possibilitando trabalhar com 

números inteiros e expressões numéricas, a proposta tem como foco utilizar o jogo 

como ferramenta na aprendizagem das habilidades de associação a pontos da reta 

numérica, da adição, subtração e da resolução de expressões numéricas. 

O jogo foi desenvolvido a partir da experiência da autora Jéssica Caroline Bessa 

Silva na disciplina Estágio Supervisionado II, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Jaqueline 

Araújo Civardi, na qual foram produzidos materiais didáticos inclusivos para serem 

apresentados no XV Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (CONPEEX). O estágio 

foi desenvolvido no âmbito do Laboratório de Educação Matemática Zaíra da Cunha 

Melo Varizo (LEMAT), laboratório situado no Instituto de Matemática e Estatística 

(IME) da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

O jogo Bruxa 7 apresentado em Bernardi (2014), cujo título da obra é 

”Discalculia: O que é? Como intervir?” foi utilizado no âmbito do estágio pelas 

possibilidades de adaptação a turmas do ensino fundamental II, uma vez que a maioria 

dos materiais inclusivos existentes estão voltados aos anos iniciais, i.e., ensino 

fundamental I. Além disso, por abordar números inteiros, seria oportuno para se 

construir um material voltado para o ensino deste conteúdo de maneira lúdica. 

Para Campos (2014) a discalculia é um transtorno de aprendizagem, uma 

desordem, um conflito gerado a partir de uma disfunção. É comum que crianças com 

discalculia percam o interesse pela matemática, pois não conseguem entender o que está 

sendo ensinado pelo(a) professor(a), o que gera a perda de interesse por conceitos e 

operações relacionados à matemática. Assim, propostas que trabalhem o ensino de 

matemática de maneira lúdica despertam como alternativas, visando mitigar o 

desinteresse por parte de crianças com discalculia. 

No âmbito do PIBID, propôs-se a aplicação do jogo desenvolvido nas turmas do 

7° ano do Centro de Ensino em Período Integral Bandeirante- CEPI Bandeirante-, nas 
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turmas A e B. Afinal, pelo planejamento da professora supervisora, o conteúdo de 

números inteiros seria trabalhado no primeiro semestre, com ênfase em expressões 

numéricas. Segundo a Base Nacional Comum Curricular (2017), para o 7° ano, prevê-se 

a operação com números inteiros, além da contextualização do seu uso, a história, a 

ordenação e a associação com pontos da reta numérica. 

2. O jogo bruxa 7 

Jogos podem ser instrumentos de aprendizagem significativos para o ensino de 

crianças no ensino fundamental, tanto para os anos iniciais, quanto para os mais 

avançados. Como destaca Araújo (2000), a diversão não pode ficar restrita ao intervalo 

(recreio), havendo uma distinção estrita entre momento de diversão e de aprendizagem, 

como se não fosse possível associá-las. Além disso, Bernardi (2014) explica que: 

O brincar se constitui num momento mágico em que as dificuldades, o 

desânimo, o desinteresse, a desmotivação e a frustração do não saber foram 

esquecidos e deram passagem para a alegria, a descoberta, a participação, a 

tentativa, a criação, entre outros (p. 86). 

O jogo original é composto por um tabuleiro com os números 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 

10, 11, 12 e jogado com apenas dois dados numerados de 1 a 6. Este jogo tem como 

objetivo trabalhar a operação de adição, a propriedade comutativa, a leitura e grafia dos 

números, sendo tais dificuldades apresentadas por pessoas com discalculia. 

Para o jogo Bruxa 7 adaptado, criado no âmbito da disciplina de estágio e 

aplicado no CEPI Bandeirante no contexto do PIBID, foram confeccionados tabuleiros 

numerados de -10 a 10 e quatro dados confeccionados e numerados de 1 a 6, dois verdes 

e dois azuis. A cor dos dados determina a posição dos números em relação ao sinal de 

subtração ("menos"), ou seja, qual fica à esquerda e qual fica à direita. Além disso, os 

objetivos deste jogo (adaptado) são: trabalhar com as operações de adição e subtração, 

com a propriedade comutativa por meio da decomposição do resultado, com expressões 

numéricas e com ordenação e a associação com pontos da reta numérica através do 

intervalo de-10 a 10 presente no jogo. 
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3. Regras do jogo 

Recomenda-se que o jogo seja jogado em dupla. Inicialmente, cada jogador 

escolhe uma cor de ficha. Pode ser jogado entre duplas, sendo uma contra a outra, a 

depender da quantidade de tabuleiros confeccionados e a quantidade de alunos na sala. 

Começa o jogo quem tirar o maior número nos dados. 

Cada jogador, na sua vez, lança os quatro dados. Para demarcar o local no 

tabuleiro correspondente à jogada, o jogador deve realizar as seguintes operações: 

1. Adicionar os valores das faces dos dois dados verdes. 

2. Adicionar os valores das faces dos dois dados azuis. 

3. Subtrair o resultado obtido na operação (2) do resultado obtido na operação (1), 

ou seja, eles devem montar a seguinte expressão: (soma dos dados azuis) - 

(soma dos dados verdes). 

4. Sempre que o resultado das operações realizadas for igual a algum múltiplo de 

7, ou seja: -7, 0, 7, o jogador deverá pegar um chapéu. Cada chapéu anula uma 

ficha do adversário (retira a ficha do adversário do tabuleiro). O jogador em 

posse do chapéu não precisa utilizá-lo de imediato, podendo deixá-lo para 

jogadas posteriores. Todavia, os números -7, 0 e 7 não podem ser utilizados para 

a construção das expressões numéricas e devem permanecer com os chapéus. 

5. Ganha quem tiver o maior número de fichas no tabuleiro quando este estiver 

totalmente preenchido. 

Os jogadores podem decompor o resultado obtido após as operações explícitas 

em (3) utilizando até três números diferentes. Por exemplo, caso o resultado seja 5, 

o participante poderá colocar peças nas casas -2, 3 e 4, caso estejam disponíveis no 

momento de sua jogada. Ao fazê-lo, o aluno estará criando uma nova expressão 

numérica a partir de um número, ou seja, a partir de 5 e da decomposição efetuada, 

estará realizando a seguinte igualdade: 5= -2+3+4. 
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4. Material utilizado 

Tabuleiro: o qual pode ser confeccionado com papel cartão e um “caminho” com os 

números inteiros de -10 a 10; 

 4 dados confeccionados e numerados de 1 a 6, dois verdes e dois azuis; 

 Tampinhas ou fichas de duas cores diferentes; 

 10 chapéus confeccionados de papel laminado; 

 

Imagem 01: Tabuleiros do Jogo Bruxa 7 adaptado. 

5. Aplicação 

O jogo foi explicado aos alunos pelos bolsistas com as regras sendo expostas no 

quadro e algumas simulações realizadas. Por exemplo: o cálculo efetuado entre as faces 

dos dados para se chegar ao resultado que seria decomposto na sequência. Com os 

grupos formados, os alunos foram orientados a anotar em uma folha os resultados 

obtidos no lançamento dos dados e a diferença encontrada a partir destes números. Esta 

proposta visava identificar como os alunos decompõem, criando uma nova expressão 

numérica e também para se observar como ordenavam os números no intervalo presente 

no tabuleiro. Entretanto, não foram todos que atenderam a esta solicitação. 

Houveram algumas dúvidas, não pontuais, com alunos dizendo “Não entendi 

nada!”, levando a uma nova explicação por parte dos bolsistas. Embora, ao final da 

explanação, não tenha havido manifestações solicitando novos esclarecimentos, no 

decorrer da atividade houve muitas dúvidas, o que reforça a premissa de que só se 

aprende realizando. Compreender todas as instruções e lembrá-las para realizar o jogo 
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não foi a realidade para a turma, de modo que foi necessária a supervisão dos bolsistas 

no decorrer do jogo, reforçando os instrumentos e os objetivos do jogo. 

Os grupos foram formados de modo que duplas jogassem entre si, embora tenha 

havido casos em que o jogo foi entre dois alunos (um contra um) e ainda um grupo 

sendo um trio contra uma dupla. Inicialmente foi dada a liberdade para que formassem 

os grupos como quisessem, embora tenha havido a necessidade de se fazer alguns 

ajustes para completar alguns grupos. 

Como a previsão para a atividade foi de uma hora e quarenta minutos, durante 

cerca de uma hora os alunos estiveram de fato jogando, o que permitiu que realizassem 

mais de uma partida. Sem exceção, todos solicitaram instruções adicionais e 

esclarecimentos a respeito de procedimentos a serem feitos, para conferir resultados, 

para reclamar que a dupla adversária não estava seguindo as regras, dentre outros 

motivos. 

Algumas das dúvidas que surgiram foram: (i) alguns alunos acreditaram, 

inicialmente, que deveriam marcar no tabuleiro os resultados obtidos pela soma dos 

valores dos dois dados azuis e os dois dados verdes, sem criar uma expressão numérica, 

pois quase nenhum dos alunos entendeu o que significava decompor o número obtido 

no resultado; (ii) alguns grupos ficaram preocupados com qual cor de dado deveria ser 

jogada primeiro, não recordando das diretrizes antes do início do jogo; (iii) alguns 

alunos fizeram confusão com a finalidade do chapéu de bruxa no jogo ; (iv) parte 

considerável dos alunos não sabia o que significa um número ser múltiplo de outro, o 

que exigiu nova intervenção por parte dos bolsistas, a fim de relembrá-los o conceito de 

múltiplo e como encontrar os múltiplos de determinado número. 

Ainda, alguns alunos, ao não entender as regras do jogo, começaram a ficar 

entediados e a inventar suas próprias regras para o jogo. Num caso particular, uma 

integrante de um dos grupos disse que não havia gostado e que não gostaria de 

continuar a jogar. 

No momento de fechamento ao final da atividade, as respostas dos alunos foram 

positivas, ao passo que avaliaram o jogo como divertido e que os ajudou na 

compreensão do conteúdo de expressões numéricas. Todavia, no desenvolver da 
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atividade, não identificamos que essa tenha sido a percepção unânime, pois como 

destacado, houve uma aluna que não mostrou disposição para continuar jogando e 

outros que exclamaram: “Ah, é difícil. Não sei jogar”. 

Em uma análise posterior à aplicação da atividade, já com as anotações feitas 

por eles durante o jogo, foi possível observar que a parte mais desafiadora da atividade 

foi a interpretação das regras do jogo e a necessidade de alguns conceitos matemáticos 

como requisitos.Cada aluno formalizou de maneira diferente suas jogadas na folha 

conforme fora solicitado. 

Alguns alunos mais preocupados em seguir o passo a passo de escrever uma 

expressão numérica, anotaram cada um dos valores que saiam a cada jogada dos dados, 

como destaca a figura 02 abaixo. 

 

Figura 02: Anotações feitas por um aluno durante o jogo. 

Outros além de anotar número por número que saía em cada dado, anotaram 

ainda o modo como posicionaram as fichas no tabuleiro.Observe que na primeira 

expressão há um erro de conta no modo como as fichas seriam distribuídas, ou seja, o 

grupo indicou que -2=10-8, o que não é verdade.Entretanto, não sabemos afirmar se no 

momento da jogada a dupla adversária corrigiu os colegas. 
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Figura 03: Anotações feitas por um aluno durante o jogo. 

Outros mais diretos não se preocuparam em escrever número por número que 

saía a cada dado lançado, colocando apenas a soma dos dois dados azuis menos a soma 

dos dois dados verdes. 

 

Figura 04: Anotações feitas por um aluno durante o jogo. 

Observou-se que os alunos se atentaram a anotar suas jogadas apenas no início, 

pois como mencionado, eles tiveram dificuldades em compreender inicialmente as 

regras do jogo. Entretanto, após alguns minutos de prática, houve fluidez e 

entendimento do jogo. Desse modo, os alunos, em sua maioria, pararam de anotar o 

passo a passo das jogadas, pois passaram a jogar de maneira mais rápida. 

6. Considerações Finais 

Com a junção das respostas dadas pelos alunos às observações realizadas 

durante a atividade, foi possível depreender que a atividade foi um momento de 
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descontração e de aprendizagem, pois se percebeu entusiasmo e vontade de jogar por 

parte da maioria dos alunos. Os casos destacados em que alunos inventaram regras ou 

disseram que não sabiam jogar, que seria difícil, indica-nos que o processo de ensino 

mais ativo, em que o aluno não está apenas observando o professor passivamente, 

requer prática.De início, os alunos podem se sentir fora de suas zonas de confortos, por 

estarem acostumados a atividades mais técnicas e a instruções mais objetivas, como 

destaca Moratori (2003), 

Durante muito tempo confundiu-se "ensinar" com "transmitir" e, nesse 

contexto, o aluno era um agente passivo da aprendizagem e o professor um 

transmissor. A ideia de um ensino despertado pelo interesse do aluno acabou 

transformando o sentido do que se entende por material pedagógico. (p.02). 

A maioria das pessoas têm a tendência de perder o interesse no que consideram 

difícil, principalmente crianças e adolescentes, por isso, como professores na aplicação 

de atividades lúdicas, como é o caso do Bruxa 7, devemos tomar o cuidado de que as 

regras do jogo não sejam um fator que impossibilite a compreensão do conteúdo 

proposto por tal.As dúvidas dos alunos propiciaram a reflexão sobre o jogo e possíveis 

mudanças a serem empreendidas. 

Quanto aos dados, por exemplo, não há a necessidade de dois pares de dados, 

podendo-se haver dois dados, os quais são lançados uma primeira vez e, na sequência, 

outra vez. Ainda, a questão de não se poder utilizar os “casas” -7, 0 e 7 na construção 

das expressões numéricas faz com que o jogo possa ser concluído mais rapidamente. 

Logo, mantê-las com os chapéus, mas permitir que sejam utilizadas nas expressões pode 

ser uma alternativa. 

A experiência da intervenção propiciou a reflexão sobre o tempo necessário para 

se desenvolver atividades lúdicas. Como os alunos precisaram de um tempo 

considerável para entender as regras e se habituarem a elas, entende-se que ao menos 

duas aplicações seriam necessárias para uma melhor compreensão a respeito do impacto 

da atividade na aprendizagem dos alunos. O entendimento de regras e o funcionamento 

do jogo já é, por si, uma atividade de aprendizagem para os alunos. Feito isso, numa 

primeira vez, a segunda intervenção com o mesmo jogo se voltaria exclusivamente para 

o jogo de maneira mais dinâmica, com mais jogadas e menos “erros” procedimentais. 

Não obstante, as anotações recolhidas indicam que houve um entendimento satisfatório 
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das regras, do objetivo do jogo e do processo de decomposição de números inteiros, 

construindo-se expressões numéricas. 
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RESUMO 

Este artigo trata do relato de experiência dos preparativos e execução de atividades realizadas para 

comemorar o Dia Nacional da Matemática na escola parceira do Subprojeto PIBID Matemática Goiânia. 

Partindo da premissa de que a data nos inspira à reflexão de que a Matemática é rica em diversidade de 

conhecimentos que não se reduzem a cálculos e fórmulas, com criatividade e trabalho conjunto dos 

pibidianos, foi possível promover aos estudantes momentos sobre história da Matemática, a ludicidade e 

sagacidade do pensamento de Malba Tahan, jogos e brincadeiras que divertem e desenvolvem raciocínio, 

estratégias ao passo que difunde a ideia de que vivemos rodeados de Matemática. Baseados em Lopes, 

D'Ambrósio, buscou-se construir o pilar sobre a importância de se valorizar os conhecimentos acerca do 

que esta data representa como resgate da própria construção humana da relação com a ciência 

Matemática. A comemoração do Dia Nacional da Matemática na Escola Municipal Herbert José de Souza 

teve como objetivo transmitir a mensagem de que a Matemática não se limita ao campo dos cálculos e às 

oportunidades de abordar algumas dificuldades conceituais e procedimentais por parte dos alunos e que 

motivação é uma palavra-chave no processo de aprendizagem. Diante disso, a equipe de pibidianos 

acrescidos da comunidade escolar, avalia que as atividades foram muito significativas, baseados em seus 

estudos acadêmicos que subsidiaram a construção de atividades, o que despertou um ambiente profícuo 

para a relação entre os pibidianos e estudantes, criando a perspectiva de progresso com o processo de 

ensino de matemática nesta escola. 

Palavras-chave: PIBID; Dia da Matemática; Motivação; Atividades Matemáticas; Ludicidade. 
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1. Introdução 

O presente artigo trata da experiência coletiva vivenciada em diversas atividades 

em comemoração do Dia Nacional da Matemática na Escola Municipal Hebert José de 

Souza, como parte das ações desenvolvidas pelo Subprojeto PIBID Matemática 

Goiânia.  

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um 

programa de iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 

professores para a Educação Básica e concede bolsas a alunos dos cursos de 

licenciaturas participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por 

Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de Educação Básica 

da rede pública de ensino. Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no 

contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que 

desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da 

licenciatura (professor universitário) e de um professor supervisor da escola parceira. 

O Subprojeto PIBID Matemática Goiânia da UFG tem por objetivo central 

desenvolver ações coletivas, de cunho teórico e prático, que fomentem experiências 

formativas significativas para os licenciandos e os demais envolvidos, a partir do 

diálogo e intercâmbio permanente entre alunos do curso de Licenciatura em 

Matemática, os professores das escolas parceiras e professores do curso de Matemática 

do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Goiás. Por meio de 

suas atividades, o Subprojeto mantém contato efetivo e intenso com a realidade escolar 

e suas especificidades e busca a ampliação e a consolidação de mecanismos e 

competências inerentes à atuação e profissionalização do professor de Matemática. 

Atualmente, o Subprojeto conta com três escolas parceiras localizadas em 

Goiânia/GO, sendo dois colégios estaduais de período integral e uma escola municipal. 

Em cada uma dessas escolas, o Subprojeto conta com uma equipe formada por uma 

professora supervisora e oito estudantes licenciandos do curso de Licenciatura em 

Matemática do IME/UFG, como bolsistas do projeto. 

O dia 06 de maio, há poucos anos, tem sido destacado em muitos colégios, 

escolas, faculdades e universidades no Brasil (e mesmo em outros países) por ser a data 
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comemorativa do Dia Nacional da Matemática. Nesse contexto, o Subprojeto, 

tradicionalmente tem buscado participar de forma ativa das manifestações 

comemorativas nas escolas parceiras, de modo que podemos afirmar que esta data já se 

tornou um compromisso obrigatório dentre as ações desenvolvidas, se tornando um 

marco para as reflexões de todos os participantes em relação à divulgação das 

potencialidades do saber matemático. 

Em torno dos acontecimentos que celebram o Dia da Matemática encontramos 

algumas questões (ou curiosidades): por quê eleger um dia para comemorar a 

Matemática? Como essa ideia surgiu? Há quanto tempo isso vem ocorrendo de forma 

oficial no Brasil? Em visita ao site da Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

(SBEM), encontramos um texto escrito pelo professor, pesquisador e autor de livros 

didáticos, Antônio José Lopes - conhecido carinhosamente por Bigode, o qual nos ajuda 

a encontrar algumas respostas. Primeiro, a data escolhida é uma homenagem ao 

nascimento de Júlio César de Mello e Souza (1895-1974), professor carioca que ficou 

conhecido no mundo todo pelo heterônimo Malba Tahan. Heterônimo esse utilizado 

para assinar cerca de 120 livros sobre matemática, cultura, história e didática da 

Matemática. 

Baseados em Lopes (2012), descobrimos que a ideia de instituir o Dia da 

Matemática, nasceu lá em 1995, com a comissão organizadora do Centenário de Malba 

Tahan e foi apresentada por Darcy Ribeiro, criador da Universidade de Brasília, e então 

senador da República. Já no ano de 1995 o Dia da Matemática havia sido aprovado pela 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e pela Câmara Municipal de São Paulo e em 

2010 pela Câmara Municipal de Salvador, Bahia. No âmbito nacional, o projeto ficou 

parado devido ao falecimento de Darcy Ribeiro, em 1997. Por iniciativa da diretoria da 

SBEM o projeto foi reapresentado na Câmara dos Deputados onde tramitou por quase 

10 anos, sendo enfim aprovado e em seguida sancionado pela Presidenta da República 

no ano em 2013, instituindo o 6 de maio como o Dia Nacional da Matemática. 

Desde 1995, muitos esforços foram empreendidos por professores de 

Matemática para a criação da data comemorativa. Nesse sentido, em 2012, um ano antes 

da promulgação final do projeto de lei, a SBEM dedicou um número especial de seu 

boletim a textos sobre o Dia da Matemática. Além disso, o referido boletim organizou 
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resultados de várias atividades realizadas pelas regionais da SBEM em diferentes 

Estados. As matérias contam com a participação de professores pesquisadores e 

estudantes de graduação e pós-graduação. Vemos experiências que rememoram 

aspectos da história da Matemática e da Educação Matemática no Brasil e no mundo, 

novas práticas de interação com a Matemática, as atividades junto à Laboratórios de 

Educação Matemática e, também, atividades em escolas parceiras do PIBID. Com isso, 

vemos não somente a ênfase dada ao tema do Dia da Matemática no cenário acadêmico 

e científico em nosso país, como evidenciamos que o PIBID não tem se omitido de tais 

investiduras.  

No texto da Lei nº 12.835, de 26 julho 2013, encontramos a seguinte redação: 

“Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional da Matemática, a ser comemorado 

anualmente em todo o território nacional no dia 6 de maio, data de 

nascimento do matemático, educador e escritor MALBA TAHAN. 

Art. 2º O Poder Executivo incentivará a promoção de atividades educativas e 

culturais alusivas à referida data. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

(Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos) 

Vemos, assim, no segundo artigo da Lei nº 12.835, que cabe ao Poder Executivo 

promover atividades alusivas à importância da Matemática, no entanto, não podemos 

dizer que temos observado tal movimento. Para os educadores, a data deve ser espaço 

que incentive a promoção de atividades educativas e culturais, com o propósito de 

mobilizar alunos e professores para desenvolver projetos, explorar e promover a 

Matemática em suas várias dimensões. 

Para fins do relato deste artigo sobre o Dia Nacional da Matemática na escola 

parceira, encontramos em relatos da professora supervisora que compõe o Subprojeto, 

que em outras ocasiões houve menção à data, mas com ações ainda tímidas. Motivados 

pela presença do pibidianos na escola, foi consenso entender de que este panorama 

deveria ser melhorado e que seria interessante deixar a data especialmente marcada na 

memória da escola, além de incentivar que ações como essas sejam incorporadas à 

rotina da escola, buscando sempre avançar no sentido de explorar as suas 

potencialidades na formação dos alunos e de toda a comunidade escolar. 
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Mediante tal motivação, iniciou-se o movimento de discussões para definir e 

planejar as atividades a serem realizadas, sendo pautadas questões próprias do perfil dos 

estudantes dessa escola. 

2. Justificativa e o planejamento das atividades 

A proposta das atividades partiu das percepções da professora supervisora e da 

atuação dos pibidianos em alguns anos do Ensino Fundamental, e essas foram norteadas 

sob dois aspectos principais: i) a divulgação da data comemorativa e da importância de 

sua celebração no ambiente escolar e a conscientização de que a Matemática não é uma 

ciência arraigada exclusivamente nos pilares do “fazer contas” e na obtenção de 

respostas a exercícios propostos; ii) algumas dificuldades conceituais e procedimentais 

apresentadas por alunos de alguns anos escolares que seriam envolvidos nas atividades. 

Considerando que o trabalho desenvolvido pelos integrantes do subprojeto nesta 

escola se insere num contexto educacional no qual temos especial preocupação com o 

rendimento não satisfatório dos alunos dos 5° e 6° anos do Ensino Fundamental com as 

operações básicas e com as formas geométricas. Essas dificuldades estão especialmente 

relacionadas à realização de cálculos simples, envolvendo as quatro operações básicas: 

adição, subtração, multiplicação e divisão e com a identificação de objetos geométricos 

planos. Aproveitando ainda, o contexto atual do andamento do currículo escolar, em que 

os alunos vinham estudando regiões planas e polígonos. 

Os momentos de organização das atividades tornaram-se ricos espaços de 

trabalho em equipe, permitindo que os pibidianos assumissem uma postura de 

protagonismo e colocassem em prática sua criatividade. A partir dos estudos das ações 

presentes nos planos de trabalho dos pibidianos e supervisora, levando em consideração 

as quatro operações e os conteúdos de geometria já apontados, cada atividade foi sendo 

elaborada. O planejamento se deu por reuniões presenciais na escola e no LEMAT-

IME-UFG (Laboratório de Educação Matemática), com discussões no grupo de 

WhatsApp criado exclusivamente para esse fim, momentos de orientação entre os 

pibidianos e a supervisora, entre os pibidianos e seu orientadores na UFG. 
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Figura 01: Planejamento das atividades. 

Em nossas discussões, pontuamos que motivação é uma palavra-chave no 

processo de aprendizagem. O aluno precisa de estímulo para aprender e assim, 

deveríamos buscar atividades que gerassem envolvimento e o desejo de participação por 

parte dos alunos. Concordamos que “sem significado, a Educação não tem propósito, e 

a ausência de propósito e de fontes motivacionais é o fim da Educação” (POSTMAN 

apud KAUARK; MUNIZ, 2011, p. 66). 

A Matemática pode ser bem mais prazerosa com a aplicação de atividades 

lúdicas, como jogos, brincadeiras, problemas aplicados no cotidiano, problemas com 

desafios, abordagens histórias, calculadoras, entre outros. Sobretudo para os alunos com 

maiores dificuldades no aprendizado matemático, o lúdico propicia uma situação 

favorável à aprendizagem. Nesse sentido, entendemos que o lúdico é um bom 

instrumento para despertar a motivação e o interesse. 

D'Ambrósio (2009) discute e analisa o Ensino da Matemática e sua importância 

de se trabalhar conteúdos que possam formar o aluno para a prática da cidadania, com 

isso o professor de Matemática é peça fundamental para tal prática. No caso das quatro 

operações, sabemos que esses conceitos fazem parte da vida de qualquer pessoa e que 

muitas vezes não são de domínio comum e acabam por representar bloqueios, confusões 

ou tomadas incorretas de decisões em diversas atividades rotineiras. 

Segundo Oliveira (1998) 

Entre os materiais de apoio no processo de ensino-aprendizagem de 

geometria, o Tangram tem sido utilizado como um recurso didático bastante 

rico nas aulas de Matemática e outras, e para envolver os alunos com 

atividades lúdicas. Esse jogo tipicamente chinês, requer argúcia, 

engenhosidade, destreza e paciência. (OLIVEIRA, 1998, p. 7). 

Contudo, as atividades escolhidas foram: 
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 Divulgação do Dia Nacional da Matemática e a valorização da Matemática 

como ciência presente no cotidiano de todos, por meio de cartazes afixados pelos 

espaços físicos da escola; 

 Apresentação da história do Dia Nacional da Matemática e da história de 

Malba Tahan; 

 Apresentação e discussão do famoso “Problema dos 35 Camelos”, presente 

no livro “O Homem que Calculava”; 

 Realização de um “bingo das quatro operações”; 

 Atividades com o Tangram. 

Buscamos estabelecer naquele espaço escolar um movimento “diferente”, em 

que a Matemática fosse a anfitriã, que ela fosse percebida por todos e de tal modo que 

ela receberia com muito entusiasmo a quem aceitasse o convite. Gostaríamos de ter nos 

antecipado em relação ao planejamento desta comemoração, por motivos alheios, 

envolvendo a rotina da escola, das atividades na universidade, dentre outros, o tempo 

dedicado ficou aquém de nosso desejo para realizar os planos que surgiram em nossas 

discussões. Uma vez que iríamos confeccionar diversos materiais, o tempo demandado 

era maior do que aquele que dispusemos. Ainda assim, deixamos registradas outras 

possibilidades de atividades que acreditamos serem interessantes em ocasiões como o 

Dia Nacional da Matemática: origamis coloridos, jogos estratégicos e com raciocínios 

lógicos, dominó de operações... 

3. As atividades no Dia Nacional da Matemática 

Aqui trazemos a descrição das atividades que foram desenvolvidas naquela data 

especial, evidenciando como se deu o desenrolar de cada uma e apontando quais 

conceitos anteriormente elencados foram envolvidos. 

3.1. Os cartazes 

A utilização de cartazes permitiu provocar a curiosidade das pessoas, além de 

divulgar a Matemática para além de suas contas e fórmulas. Inclusive informações em 

certo sentido provocativas estavam presentes em alguns cartazes a fim de despertar o 

interesse não somente pelas atividades em comemoração ao Dia Nacional da 

Matemática, mas para a ciência matemática em si. 
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Figura 02: Cartazes. 

3.2. Histórias sobre o Dia Nacional da Matemática e Malba Tahan 

O primeiro momento coletivo com os alunos para realizar as atividades 

propostas foi realizado no auditório da escola. Houve uma apresentação a respeito da 

história de como foi institucionalizado o Dia Nacional da Matemática e foi feita uma 

breve apresentação sobre a vida e a obra de Julio César de Mello e Souza, o Malba 

Tahan. Em seguida, abordamos alguns fatos a respeito do livro “O homem que 

calculava” e, de modo especial, propusemos o famoso “Problema dos 35 camelos”. 

Deixamos os alunos intrigados em entender o que o problema significa e em como ele 

poderia ser resolvido. Com isso, percebemos certa surpresa e fascínio com 

possibilidades que Matemática pode apresentar. Muitos alunos se demonstraram 

curiosos em ler o livro e chegaram a pedir que o livro ali utilizado fosse doado a eles. 

Em momento futuro, quando a professora supervisora tratar o assunto sobre frações, o 

problema será retomado e rediscutido. Assim, será uma oportunidade de estabelecer 

conexões entre as atividades. 

 

Figura 03: Apresentando as histórias do Dia Nacional da Matemática e de Malba Tahan 

3.3. O bingo das quatro operações 

O bingo, como conhecido, é um jogo de azar, onde bolas ou peças são 

enumeradas e sorteadas uma a uma. Esse tipo de jogo é comum em festas juninas, em 

festas de família, em cassinos, e versões adaptadas aparecem até em sorteios de prêmios 
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em programas de televisão. Com o objetivo de estimular o cálculo mental e aprimorar o 

desenvolvimento das quatro operações básicas realizamos uma adaptação no bingo mais 

comum e desenvolvemos um material que chamamos “bingo das quatro operações”. 

Decidimos utilizar materiais bem acessíveis, como papel A4, cartolina e, para deixar a 

atividade mais estimulante, levamos caixas de chocolate como premiação. Afinal, 

estávamos em dia de comemoração. Essa atividade foi realizada no auditório. 

O jogo foi organizado de modo que as numerações contidas nas bolas foram 

substituídas por operações matemáticas básicas. Sorteava-se uma operação, os alunos 

efetuavam os cálculos e, se tivesse o resultado da operação em sua cartela, marcava o 

número. Isso ocorria na seguinte sistemática: havia um pibidiano responsável por ditar a 

operação, os alunos realizavam seus cálculos, haviam pibidianos responsáveis por 

anotar os resultados das operações e outros pibidianos acompanhavam por meio de 

observação os alunos nas operações propostas. Ganhava o jogo aquele o aluno que 

preenchesse toda a sua cartela. 

Vimos que o jogo estimula a interação, o raciocínio, além de instigar o aluno a 

aprender a realização de cálculos, uma vez que apenas aqueles que calculam o resultado 

marcavam os números na cartela. Além disso, percebemos um encorajamento do aluno 

a calcular, tirar dúvidas e a desenvolver diferentes métodos para efetuar um mesmo 

cálculo.Os alunos demonstraram bastante interesse pelo jogo e também pelos cálculos. 

Foi um momento rico, onde a participação e a busca em tirar dúvidas se mostrou mais 

presente do que vínhamos observando nas aulas “tradicionais” dentro da sala de aula. 
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Figura 04: O bingo das quatro operações. 

3.4. O Tangram 

O Tangram é um quebra-cabeça chinês, formado por 7 peças, sendo 2 triângulos 

grandes, 1 triângulo médio, 2 triângulos pequenos, 1 quadrado e 1 paralelogramo, os 

quais são chamados de “tans”.  Pode ser usado para formar diversas figuras, como 

pessoas, animais, objetos, entre outros.Acredita-se que o jogo tenha surgido na China 

durante a dinastia Song. O Tangram na China antiga era utilizado como “testes” para 

estudar a inteligência humana. Nos dias atuais,é muito popular em vários lugares do 

mundo e é praticado por pessoas de diversas faixas etárias. Pode ser utilizado para 

auxiliar o desenvolvimento da noção espacial, possibilitando a diversão das crianças 

com a montagem das figuras. Além disso, o jogo exercita a resolução de problemas e 

estimula a criatividade. 

Na atividade realizada no Dia Nacional da Matemática, na escola, fizemos uma 

modificação de um dos triângulos grandes, substituindo-o por um trapézio e um 

triângulo, de modo que a combinação desses resulte na área do triângulo grande. 

Optamos por construir as peças (formas geométricas) utilizando papel cartão. As 

atividades envolvendo o Tangram foram realizadas no espaço físico da sala de aula. 

A participação e desenvolvimento dos alunos superaram as expectativas, pois se 

mostraram bastante envolvidos em realizar a montagem proposta. Inclusive, 

gostaríamos de destacar um aluno que descobriu uma forma de resolver o desafio 

diferente daquela esperada (veja a Figura 06 a seguir).  

 

Figura 05: Atividades com o Tangram. 
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Figura 06: Solução apresenta por um dos alunos. 

4. Discussões 

Já havíamos apontado que nossos objetivos principais em torno da comemoração 

do Dia Nacional da Matemática na Escola Municipal Hebert José de Souza estavam 

voltados à conscientização de que a Matemática não se limita ao campo dos cálculos e 

às oportunidades de abordar algumas dificuldades conceituais e procedimentais por 

parte dos alunos e, ainda, pontuamos que motivação é uma palavra-chave no processo 

de aprendizagem. Nesse sentido, apesar de o tempo para o planejamento dessas 

atividades não ter sido suficiente a contento, podemos afirmar que a experiência aqui 

relatada conseguiu alcançar alguns resultados desejados. 

Ao ver o fascínio dos alunos quando conheceram a história de Malba Tahan e os 

tipos de problemas por ele propostos no livro “O homem que calculava”, e verificar que 

nascia ali o desejo de muitos de lerem o livro, vemos a Matemática despertando os 

alunos a embarcarem no campo das leituras e a buscarem aventuras que a literatura pode 

oferecer. Também indo além dos cálculos, algumas informações e frases expostas nos 

cartazes geravam curiosidades no sentido de como a Matemática poderia estar 

relacionada com outros saberes, por exemplo, com poesia, e algumas frases eram como 

um chamado a valorizar o significado dos saberes e os potenciais de alcance das ideias. 

Isso certamente permitiu algumas reflexões. 

Na realização da atividade do bingo das quatro operações observamos especial 

entusiasmo. Foi bonito ver o empenho dos alunos gesticulando as mãos ou escrevendo 

para fazerem os cálculos, o que demonstrava o interesse e o envolvimento com a 

atividade, além do desejo de acertar. Os alunos mantiveram-se engajados em resolver 

cada operação que lhes era apresentada. Mas essa atividade exigia o domínio dos 

algoritmos usuais da adição, subtração, multiplicação e divisão, e como alguns alunos 
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não dominavam muito bem esses algoritmos, isso gerou em alguns deles certa 

insatisfação. Por exemplo, uma aluna questionou se ela poderia rasgar a sua cartela do 

bingo, por não conseguir realizar os cálculos. Entendemos que disso também tiramos 

uma lição positiva, pois a aluna, na verdade, demonstrava interesse em apresentar 

resultados corretos e, com essa experiência, podemos oferecer-lhe algum suporte a fim 

de sanar suas deficiências.  

A dinâmica dessa atividade exigia uma abordagem mais individual, pois os 

alunos não estavam organizados em grupos, e isso não gerou problemas no desenrolar 

do jogo, ao contrário, configurou-se um importante espaço para que observássemos, 

identificássemos dificuldades conceituais ou procedimentais e realizássemos algum tipo 

de intervenção. Contudo, apesar de algumas dificuldades encontradas, o entusiasmo dos 

alunos motivou também àqueles que executavam a atividade e nos fez perceber a 

potencialidade desses momentos para construir dentro de cada aluno a ideia de que a 

Matemática pode sim ser uma atividade prazerosa, envolvente e inclusiva. 

Em relação às atividades com o Tangram, novamente nos sentimos motivados 

em ver a motivação e o entusiasmo dos alunos ao manipularem as peças. O 

envolvimento foi o melhor dentre todas as experiências aqui relatadas, em que 

percebemos que os alunos ficavam ansiosos por conseguir cumprir as tarefas, buscavam 

dicas e ficavam animados quando percebiam que os outros colegas conseguiam 

completar o desafio, porque assim, formavam o entendimento de que também eram 

capazes de concluir a tarefa. A atividade foi realizada em grupos e foi possível observar 

um engajamento real de cada grupo para desvendar o mistério contido naquelas peças, 

havendo trabalho colaborativo, em que cada membro contribuía da forma que conseguia 

e aos poucos cada equipe ia comemorando sua conquista ao finalizar sua atividade. 

Podemos afirmar que essa experiência nos instigou ainda mais a pensar em outras 

atividades lúdicas, pois elas representam instrumentos de grande potencial a favor da 

aprendizagem.  

Analisando os relatos dos pibidianos envolvidos nessas atividades, vemos 

afirmações positivas a respeito dessa oportunidade de um trabalho em equipe, que 

significou momentos de aprendizado para eles também, oportunizando a troca de 

conhecimento entre supervisora, pibidianos e alunos. Afirmam, ainda, que se sentiram 
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inspirados e motivados a buscar outros tipos de atividades lúdicas, jogos, problemas, 

desafios, gincanas dentre outros, a fim de vivenciarem experiências como essas e 

melhores do que essas. Para eles, foi gratificante ver a participação e o interesse dos 

alunos. 

A professora supervisora relata ter percebido grande envolvimento dos 

pibidianos na elaboração e planejamento das atividades destinadas ao Dia Nacional da 

Matemática e, por sua vez, na execução das mesmas. Notou-se que discutiram e 

estudaram sobre as atividades e aplicaram com muita organização. Sobre os alunos da 

escola, conta que a participação na realização das tarefas se deu com muito entusiasmo 

e que de fato se configurou um dia festivo, dado o engajamento e a animação dos 

momentos de partilha com a Matemática. Tais atividades foram de grande valia para o 

processo ensino-aprendizagem, pois foi um novo despertar para os alunos, que 

perceberam como pode ser válido se dedicar em realizar tais atividades. 

O Dia Nacional da Matemática já havia sido abordado na escola em anos 

anteriores, com algumas ações, porém, segundo relatos de membros daquela 

comunidade escolar, no presente ano, percebeu-se maior envolvimento por parte dos 

alunos. Viu-se um movimento especial, em que os alunos se envolveram e esses, por 

conseguinte, passaram a cobrar mais atividades semelhantes, porque, segundo eles, “fica 

mais fácil aprender assim”. 

Esperamos ter despertado a consciência de que a Matemática pode sim ser uma 

atividade prazerosa, humana e acessível a todos, e entendemos que isso acontecerá 

realmente quando estendermos ações e movimentos como esses para as vivências dentro 

dos ambientes escolares, durante todo o percurso do aluno. 
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RESUMO 

Neste trabalho, relatamos uma experiência de aplicação do jogo Avançando com o Resto, em um Centro 

de Ensino em Período Integral (CEPI), que atende a Educação Básica, localizado em Goiânia/GO, no 

âmbito da parceria escola-universidade com o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) - Subprojeto Matemática da Universidade Federal de Goiás (UFG). A atividade foi elaborada 

durante as observações feitas no 6° ano do Ensino Fundamental, em que foi perceptível a dificuldade por 

grande parte dos alunos na manipulação e compreensão das operações aritméticas básicas, 

especificamente na divisão de números naturais. Utilizamos o jogo como recurso de acordo com o que 

aponta Vygotsky, buscando uma prática educacional que permita identificar e enfrentar dificuldades no 

processo de ensino e aprendizagem. Além dos diagnósticos realizados em observações em sala de aula, 

foram coletados dados durante a realização do jogo, analisando o desenvolvimento e a interação dos 

alunos e por meio de fichas de registros utilizadas para realizar os cálculos. Acreditamos que o jogo 

lúdico no ensino de Matemática, mediante as adaptações para o cenário escolar, é um instrumento 

motivador e promotor de situações de aprendizagem. Os resultados mostram que os alunos se envolveram 

com a atividade e foram instigados a melhor compreender os conceitos e procedimentos relacionados ao 

algoritmo da divisão, e da Matemática. 
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1. Introdução e Justificativa 

Este artigo tem como objetivo relatar algumas experiências, de observações de 

salas de aula e atividades práticas, realizadas com alunos de turmas do ano 6
o
 ano do 

Ensino Fundamental de um Centro de Ensino de Período Integral (CEPI) da rede 

estadual, localizado em Goiânia/GO. Especificamente, nossas observações e as 

atividades práticas dizem respeito às aulas de Matemática e abordam como foco 

principal a divisão de números naturais, algoritmo e uma experiência com um jogo 

lúdico. O colégio, campo dos presentes relatos, atende alunos dos quatro anos do ciclo 

final do Ensino Fundamental, com um alunato de 285. Está localizado na região Oeste 

de Goiânia e conta com diversas parcerias para a realização de projetos a fim de 

desenvolver ações de extensão ou pesquisa relacionadas aos processos de ensino e 

aprendizagem. 

A escola tem como objetivo desenvolver uma proposta crescente de 

humanização, na qual o homem se constrói como pessoa, com identidade própria e 

valores que norteiam o posicionamento de cada um diante do mundo e da vida. É nesse 

local que acontece a educação formal, e, por isso, acreditamos que ela tem o papel de 

contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. 

Segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP) do colégio do ano 2018, o 

atendimento em período integral contribui de forma significativa na formação desse 

sujeito, mas vale ressaltar que não é papel da escola assumir o papel da família, o 

trabalho com o educando visa principalmente a construção do conhecimento cientifico e 

o fortalecimento das relações de valores exigidos no convívio social. Em relação ao 

ensino em período integral, encontramos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Brasil, 2013): 

Já existem variadas experiências de escola em período integral em diferentes 

redes e sistemas de ensino no país. Diante desse quadro, considera-se que a 

proposta educativa da escola de tempo integral poderá contribuir 

significativamente para a melhoria da qualidade da educação e do rendimento 

escolar, ao passo em que se exorta os sistemas de ensino a ampliarem a sua 

oferta. Esse tipo de escola, quando voltada prioritariamente para o 

atendimento das populações com alto índice de vulnerabilidade social que, 

não por acaso, encontram-se concentradas em instituições com baixo 

rendimento dos alunos, situadas em capitais e regiões metropolitanas 

densamente povoadas, poderá dirimir as desigualdades de acesso à educação, 

ao conhecimento e à cultura e melhorar o convívio social. (BRASIL, 2013, p. 

125). 
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Nossas experiências aqui relatadas estão inseridas no contexto do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto Matemática, da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Goiânia. O Subprojeto busca 

desenvolver suas ações incentivando a formação dos alunos-bolsistas (chamados 

pibidianos) no desenvolvimento direto de atividades nas escolas-campo de modo a 

proporcionar a esses e aos professores-supervisores (atuantes nas escolas-campo) 

momentos de formação significativa e de reflexão acerca da prática pedagógica. Por 

meio da relação alunos-pibidianos-supervisores, estabelecemos espaços de 

aprendizagem e aprimoramento na formação de todos os envolvidos. Com isso, a 

elaboração da proposta e os objetivos das ações que aqui relatamos foram delineados no 

âmbito dos projetos propostos para a comunidade escolar do CEPI via parceria entre o 

colégio e o Subprojeto PIBID Matemática Goiânia. 

Encontramos, no colégio em que atuamos, grandes esforços no sentido de 

promover uma educação escolar e para a vida, buscando entender o aluno como sujeito 

que deve ser preparado como cidadão atuante e participante nas mais diversas atividades 

presentes na vida em sociedade. De acordo com as Diretrizes Operacionais da Rede 

Pública Estadual de Ensino de Goiás 2016/2017, as diferentes dimensões e aspectos de 

uma escola em tempo integral é temática relevante para o debate sobre qualidade da 

educação, sobretudo no que diz respeito à formulação das políticas públicas. Essa 

temática é permeada pela busca de constituir as escolas de tempo integral um espaço 

qualificado de cidadania e aprendizagem (GOIÁS, 2016, p. 39). Ainda, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica nos apontam que: 

A proposta educacional da escola de tempo integral promoverá a ampliação 

de tempos, espaços e oportunidades educativas e o compartilhamento da 

tarefa de educar e cuidar entre os profissionais da escola e de outras áreas, as 

famílias e outros atores sociais, sob a coordenação da escola e de seus 

professores[...]. 

[...] O currículo da escola de tempo integral, concebido como um projeto 

educativo integrado, implica a ampliação da jornada escolar diária mediante 

o desenvolvimento de atividades como o acompanhamento pedagógico, o 

reforço e o aprofundamento da aprendizagem, a experimentação e a pesquisa 

científica, a cultura e as artes, o esporte e lazer, as tecnologias da 

comunicação e informação, a afirmação da cultura dos direitos humanos, a 

preservação do meio ambiente, a promoção da saúde, entre outras, articuladas 

aos componentes curriculares e às áreas de conhecimento, a vivências e 

práticas socioculturais. (BRASIL, 2013, p. 139). 

Nesse sentido, nos vemos integrados em um espaço escolar em que 

metodologias e práticas diferenciadas são bem-vindas e professores, coordenação e 
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direção apresentam-se abertos à propostas e discussões que visem ampliar as 

possibilidades de intervenção e promoção de aprendizagem. Por meio de nosso 

acompanhamento das turmas de 6
o
 ano do Ensino Fundamental, em aulas de 

Matemática, não era raro observar dificuldades acentuadas com as quatro operações 

básicas, observando erros conceituais e procedimentais. Nossas ações foram diversas, 

desde o acompanhamento em sala auxiliando na resolução de exercícios e problemas, à 

execução de intervenções pedagógicas, com material lúdico e o uso de alguns jogos. 

Especificamente para a experiência prática que descrevemos aqui, buscamos 

promover um espaço de aprendizagem que fosse mais descontraído e divertido, trazendo 

um jogo no contexto das atividades lúdicas, a fim de permitir aos alunos (re)vivenciar 

situações envolvendo o algoritmo da divisão. Entendemos que o jogo configura-se uma 

opção para quebrar certos medos em relação à Matemática e também acreditamos que 

permite melhorar a dinâmica da aula, promovendo a interação, a competição sadia em 

torno de uma brincadeira de criança, além de desafiar os alunos. Desejamos, com esse 

tipo de atividade, despertar o interesse dos alunos e proporcionar uma melhora no 

desempenho dos mesmos. 

De acordo com Vygotsky apud Rolim, Guerra e Tassigny (2008):  

O brincar relaciona-se ainda com a aprendizagem. Brincar é aprender; na 

brincadeira, reside a base daquilo que, mais tarde, permitirá à criança 

aprendizagens mais elaboradas. O lúdico torna-se, assim, uma proposta 

educacional para o enfrentamento das dificuldades no processo ensino-

aprendizagem. (VYGOTSKY apud ROLIM, GUERRA e TASSIGNY, 2008, 

p. 177). 

Aqui trazemos uma experiência com o jogo “Avançando com o Resto”, a fim de 

revisar conceitos relacionados à operação de divisão, como dividendo, divisor e resto, 

além de abordar o algoritmo da divisão e observar os procedimentos realizados pelos 

alunos. Utilizamos o jogo como recurso exatamente no sentido que aponta Vygotsky, 

buscando uma prática educacional que permita identificar e enfrentar dificuldades no 

processo de ensino e aprendizagem. 

2. Jogos como recurso para aprender e reaprender conceitos matemáticos 

A compreensão e a assimilação das quatro operações básicas e, portanto, do 

conteúdo de divisão no Ensino Fundamental são de suma importância, pois são alicerces 

essenciais ao entendimento de conteúdos subsequentes. Os Parâmetros Curriculares 
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Nacionais (PCNs) apontam que a resolução das operações com números naturais, deve 

ser feita por meio de estratégias pessoais e do uso de técnicas operatórias convencionais, 

com compreensão dos processos nelas envolvidos. A Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC), no que se refere à abordagem do ensino de números naturais, traz que 

Com referência ao Ensino Fundamental – Anos Finais, a expectativa é a de 

que os alunos resolvam problemas com números naturais, inteiros e racionais, 

envolvendo as operações fundamentais, com seus diferentes significados, e 

utilizando estratégias diversas, com compreensão dos processos neles 

envolvidos (BRASIL, 2017, p. 269). 

No entanto, percebemos, ainda, meio aos alunos das turmas de 6
o
 ano do Ensino 

Fundamental que acompanhamos, que muitas dificuldades se mantêm, revelando 

incompreensões do significado de conceitos relacionados à tabuada em geral e, mais 

especificamente, à divisão, sobressaindo pouco domínio com os algoritmos propostos 

para a realização de cálculos básicos. Associados a isso, identificamos certa apatia, 

desinteresse e desmotivação no envolvimento de algumas atividades com a Matemática, 

em que inferimos estarem intrincados com o fato de os estudantes não se sentirem aptos 

a bem realizarem as atividades por não possuírem o domínio do conteúdo. 

Nesse contexto, percebemos os jogos como excelentes instrumentos para atrair o 

interesse dos alunos. Segundo a teoria de Piaget, a atividade lúdica é fundamental ao 

desenvolvimento das habilidades intelectuais da criança. Através de simbolismos e do 

incentivo aos nossos sentidos, o jogo proporciona a assimilação do real e o 

entendimento de novos pontos de vista. Com brincadeiras e jogos, permitimos que as 

crianças manipulem algo concreto, buscando, assim, um aprendizado significativo e 

prazeroso, e acreditamos que tais atividades permitem criar conexões que favorecem aos 

alunos maior facilidade em se lembrar dos conceitos envolvidos. Ainda, segundo Piaget 

(apud Miranda, 2001) as atividades lúdicas sensibilizam, socializam e conscientizam. 

Recursos de ensino são componentes do ambiente da aprendizagem que dão 

origem à estimulação para o aluno que, quando usados de maneira adequada, colaboram 

para: motivar e despertar o interesse; favorecer o desenvolvimento da capacidade de 

observação; aproximar o aluno da realidade; visualizar ou concretizar os conteúdos da 

aprendizagem; permitir a fixação da aprendizagem; ilustrar noções abstratas e 

desenvolver a experiência concreta (PILETTI, 2000). 
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De acordo com Smole (2007), a utilização de jogos nas aulas de Matemática 

permite mudanças significativas nos processos de ensino e aprendizagem, alterando o 

modelo tradicional de ensino, muitas vezes pautado nos livros e em exercícios 

padronizados. Ademais Moura (1992) defende que  

O jogo para ensinar Matemática deve cumprir o papel de auxiliar no ensino 

do conteúdo, propiciar a aquisição de habilidades, permitir o 

desenvolvimento operatório do sujeito e, mais, estar perfeitamente localizado 

no processo que leva a criança do conhecimento primeiro ao conhecimento 

elaborado. (MOURA, 1992, p. 47). 

Desse modo, o jogo, na Educação Matemática, “passa a ter o caráter de material 

de ensino quando considerado promotor de aprendizagem. A criança, colocada diante de 

situações lúdicas, apreende a estrutura lógica da brincadeira e, deste modo, apreende 

também a estrutura matemática presente” (MOURA, 1996, p. 80). 

Investigando o tema particular da divisão e os desdobramentos dos processos de 

aprendizagem dos conceitos relacionados, encontramos diversas discussões, em nível 

nacional e internacional. Percebe-se que há certa complexidade inerente ao ensino-

aprendizagem de divisão com números naturais, sobre a qual Lautert e Spinillo (1999) 

argumentam que o estudo sobre divisão abrange procedimentos para operar com a 

subtração e a multiplicação, de modo que a inter-relação entre as quatro operações 

básicas é imprescindível no processo de letramento matemático da criança e do 

adolescente. É necessário compreender que as habilidades envolvendo a adição, 

subtração e multiplicação serão essenciais no desenvolvimento da aprendizagem da 

divisão. 

3. Uma experiência com o Jogo Avançando com o Resto 

A experiência que relatamos aqui fora pautada em uma proposta nascida durante 

um período de observação de sala de aula em que a professora supervisora, parceira do 

Subprojeto PIBID Matemática Goiânia, vinha revisando com os alunos do 6
o
 ano do 

Ensino Fundamental operações básicas. No tocante à abordagem de divisão com resto 

percebemos que os alunos apresentavam certas deficiências e dificuldades, além de 

certo desinteresse e desmotivação. Visando atrair maior interesse dos alunos para o 

conteúdo, escolhemos envolver um jogo que nos permitisse (re)diagnosticar 

dificuldades e auxiliar os alunos na apropriação dos conhecimentos básicos sobre 

revisão.  
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Com esse processo envolvendo uma brincadeira com a divisão de números 

naturais, buscamos levar os alunos a perceberem o papel de resultados envolvendo 0 ou 

1, o papel do resto, dentre outras situações, além de abordar alguns critérios de 

divisibilidade. Oportunizamos um espaço que proporcionou trabalhar a ludicidade, de 

forma descontraída, visando a revisão e fixação de conteúdo, configurando-se uma 

dinâmica em que os alunos desenvolveram tarefas em grupos, com competição saudável 

entre os participantes. A partir da experiência com o jogo, podemos avaliar e propor 

novas intervenções que permitam promover avanços de aprendizado. 

O jogo escolhido é conhecido por “Avançando com o Resto”. Trata-se de um 

jogo de tabuleiro, organizado com os números, que servirão como dividendo. Um dado 

de seis lados (com números de 1 a 6) é utilizado para indicar, por meio da sorte, os 

divisores, além de peões ou fichas que se movimentam pelo tabuleiro, representando os 

jogadores (equipes, em nosso caso). 

 

Figura 01: Tabuleiro do Jogo Avançando com o Resto. Acervo pessoal. 

Os principais objetivos da experiência com esse jogo foram levar os alunos a 

revisar contas de divisão, com restos, desenvolver a habilidade de organizar e resolver 

uma divisão através do método euclidiano, identificando divisor, dividendo e resto. 

Valorizamos o trabalho em equipe e buscamos motivar os alunos na busca de aprender e 

melhorar sua habilidade com a divisão. 

A seguir damos uma breve descrição do funcionamento do jogo Avançando com 

o Resto: 
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 Duas equipes jogam alternadamente. Cada equipe movimenta a sua ficha 

colocada, inicialmente, na casa de número 39 (no tabuleiro de exemplo); 

 Cada equipe, na sua vez, joga o dado e faz uma divisão onde: 

o divisor é o sorteado com o dado e o dividendo é o número da casa onde sua ficha está; 

 Em seguida, a equipe de organizar a conta conforme as notações do algoritmo 

euclidiano e calcular o resultado da divisão, identificando o quociente e o resto; 

 A partir do resultado obtido, a movimentação da ficha no tabuleiro se dá de 

acordo com o resto da divisão (o resto indica o número de casas a serem avançadas); 

 A equipe que, na sua vez, efetuar algum cálculo errado perde a vez de jogar; 

 Cada equipe deverá obter um resto que faça chegar exatamente à casa 

marcada com “FIM”, sem ultrapassá-la. Quando isso não for possível, a equipe perde a 

vez de jogar e fica no mesmo lugar; 

 Vence a equipe que chegar primeiro ao espaço com a palavra “FIM”. 

 Observação: Uma vez que, ao se dividir tanto “0” como “60” por qualquer 

número sorteado pelo dado, o resto obtido é sempre “0” e, consequentemente, para 

avançar no tabuleiro o jogador depende do resto da divisão, no tabuleiro há duas casas 

que requerem atenção especial: i) uma com a inscrição “0 tchau!”; ii) outra 

correspondente ao número “60”. Assim, foi condicionado para o jogador a seguinte 

regra: em caso de eventual “parada” em uma dessas duas casas, o jogador somente 

poderá avançar uma casa pra frente caso conseguir justificar o porquê, segundo o 

resultado da divisão, ele não conseguiria sair da atual posição. Isso deveria ser feito 

mediante a realização dos cálculos.  

Note, ainda, que a casa com a inscrição “0 tchau!” traz uma provocação ao 

aluno, buscando alertá-lo a respeito de algo especial naquela posição, enquanto que a 

casa corresponde a “60” não tem destaque explícito, de modo que requer do aluno uma 

percepção mais apurada sobre o que ocorre naquela posição. 

Variações para o jogo podem ser criadas, em que o jogador que cair na casa “0 

tchau!” perde automaticamente e não incluir uma casa com o número “60”.  
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Figura 02: As posições “0” e “60” do tabuleiro. Acervo pessoal. 

Nossa brincadeira com o jogo foi realizada da seguinte maneira: primeiramente a 

turma foi dividida em cinco grupos de quatro alunos cada, sendo uma competição de 

dupla contra dupla, para que então explicássemos as regras do jogo utilizando o quadro 

da sala de aula, relembrando as nomenclaturas e o algoritmo da divisão, fazendo 

também analogia dos nomes com as peças do jogo. Para cada grupo foi entregue um 

tabuleiro contendo as peças e folhas para registro e organização dos cálculos (ver figura 

a seguir). 

 

Figura 03: Folha de registro. Acervo pessoal. 

Após a brincadeira, aplicamos um questionário com quatro questões a fim de 

avaliar o processo realizado com o jogo, bem como conhecer um pouco mais das 

percepções dos alunos em atividades como essa. As perguntas foram: 

 1. De acordo com o que você já tinha visto em sala de aula sobre o conteúdo de 

divisão, você se sentia preparado(a) enquanto participava do Jogo Avançando com o 

Resto?    
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2. Você gostou de participar do Jogo Avançando com o Resto?   

3. Após participar do Jogo Avançando com o Resto, você sentiu mais vontade de 

estudar o conteúdo de divisão?   

4. Escreva sobre o que você achou mais fácil e o que achou mais difícil no Jogo 

Avançando com o Resto. 

Para cada uma das Questões de 1 a 3, os alunos deveriam marcar “sim” ou “não” 

e justificar as respostas. 

Durante o jogo observamos diferentes comportamentos: alunos que conseguiram 

realizar os cálculos e foram avançando no tabuleiro; outros alunos, com uma percepção 

mais avançada, já não queriam registrar os cálculos nas folhas porque achavam mais 

eficiente fazerem o cálculo apenas mental; alguns alunos com uma dificuldade maior 

em determinar o quociente correto, mesmo podendo utilizar a tabuada (todos os alunos 

da turma tem um material contendo um exemplar da tabuada com as operações básicas). 

Houve um grupo, formado por quatro alunas, que apresentou muitas dificuldades 

durante o jogo, não conseguindo efetuar a divisão. Aqui foram necessárias intervenções 

por parte dos pibidianos, no sentido de ensinar a divisão e até mesmo subtração. Lá pela 

metade do jogo, as alunas optaram por reorganizar as parcerias. Elas perceberam que 

duas delas, que estavam jogando juntas, começaram a demonstrar um domínio um 

pouco melhor do conteúdo e, então, propuseram trocar as equipes, levando a um maior 

equilíbrio. O jogo passou a fluir melhor para elas. Isso mostrou-se bastante interessante 

no sentido de que fora promovida uma cooperação para o aprendizado e uma 

competição saudável. 

Em outro grupo (o segundo) também pudemos identificar um belo trabalho em 

equipe e o espírito colaborativo, pois os alunos que se davam melhor com as contas 

começaram a ajudar outros que não sabiam efetuar a divisão, ainda que estivessem em 

grupos adversários. Ainda, destacamos um terceiro grupo que se interagiu bem, 

terminando a partida sem a necessidade de muitas intervenções por parte dos pibidianos. 

O quarto grupo foi o que mais se interagiu com o jogo, foram os primeiros a 

terminar a partida e responder o questionário. Um momento interessante se deu quando 
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uma ficha foi posicionada no número “60” do tabuleiro e os alunos perceberam que 

qualquer número que fosse sorteado pelo dado levaria a uma divisão exata (ou seja, o 

resultado da divisão seria com resto zero). Com isso, foram questionar os pibidianos e a 

professora supervisora como fariam se todos os números possíveis levariam ao mesmo 

resto 0. Explicamos para o grupo que por terem percebido o fato de que não seria 

possível sair daquela casa “número 60”, eles poderiam avançar uma posição. 

O quinto grupo necessitou de intervenções constantes por parte dos pibidianos. 

Durante toda a atividade observamos que dois alunos do grupo estavam com maiores 

dificuldades em lidar com o dividendo, não sabiam se deviam utilizar o primeiro 

algarismo ou os dois algarismos do número para encontrar o quociente; por exemplo, ao 

dividir 30 por 4, em que o primeiro algarismo à esquerda do dividendo (3) é menor que 

o divisor (4). As regras de como se proceder em casos como esse foram abordados em 

sala de aula e naquele momento os pibidianos tentaram intervir e explicar como 

proceder, mas os alunos tinham dificuldades em compreender. Fatos como trabalhar 

com zero no quociente e tomar como resto o próprio algarismo que se está tentando 

dividir em alguma etapa do procedimento causavam confusão. Também eram 

recorrentes dúvidas relacionadas à verificação no algoritmo quando é necessário 

envolver o quociente em uma multiplicação. Ainda, notamos que os alunos repetiam 

alguns cálculos, mesmo bem simples, sem perceber que já haviam realizado exatamente 

aqueles anteriormente.  

4. Discussões e avaliação 

Identificamos que muitas dificuldades ainda se mantêm: desde a tabuada, aos 

procedimentos envolvidos no algoritmo da divisão. Contudo, os problemas apareceram 

também em situações de subtração e multiplicação, confirmando o que apontam 

Lauterte Spinillo (1999). No entanto, foi positivo observar o envolvimento dos alunos e 

o engajamento com a atividade, a colaboração mútua e perceber que aquela situação 

rompendo a rotina das aulas expositivas fora muito bem recebida por eles. 

Ao final do jogo, pedimos aos alunos que, individualmente, respondessem ao 

questionário. Gostaríamos de conhecer a percepção de cada um em relação àquela 

atividade. Com a primeira pergunta, buscamos saber, de acordo com aquilo o que já 

havia sido abordado em sala de aula sobre a divisão, se o aluno se sentia preparado 
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enquanto participava da atividade? Foram 20 respondentes, dos quais 13 afirmaram que 

se sentiam preparados, enquanto 07 afirmaram que não se sentiam preparados. Dos 13 

que disseram “sim”, 09 disseram que por ter um domínio maior da tabuada, o jogo não 

ficou difícil e se sentiram preparados, 02 responderam que foi muito bom pra aprender 

mais sobre divisão e só prestar atenção na professora e nos pibidianos, 01 respondeu 

que a divisão é quase a mesma coisa que a multiplicação e 01 respondeu que o 

importante é participar mesmo não vencendo. Dos 07 que responderam “não”, 04 

relataram que têm dificuldade ou não sabem divisão, 01 afirmou que não gosta de 

divisão, 01 respondeu que já faz divisão com frequência e apenas 01 não justificou. 

A segunda pergunta indagava se o aluno gostou de participar da atividade. Dos 

20, 18 responderam “sim” e 02 responderam “não”. Desses 18, 07 escreveram palavras 

como “bom”, “legal”, “divertido” e, além disso, afirmaram terem aproveitado para 

aprender mais sobre o conteúdo, 03 relataram que a atividade faz bem para o raciocínio, 

03 disseram gostar de ter uma aula nova e diferente, 01 respondeu que foi engraçado, 01 

disse que gostou porque conseguiu terminar o jogo, 01 disse que o jogo ensina muito, 

01 relatou que gostou porque jogou com os amigos e 01 respondeu que gostou por ser 

um jogo de tabuleiro. Com as justificativas dos 02 alunos que responderam “não”, 

encontramos: “que não foi legal” e “os adversários não cooperavam”. Vemos que o 

brincar e o divertir associados a um momento de aprendizado têm seu potencial 

confirmado nas respostas dos alunos, que se envolveram na brincadeira e 

compreenderam que estavam em uma situação de aprendizagem (veja a figura a seguir), 

o que está em consonância com aquilo que lemos em Vygostky e Piaget. Devemos 

observar que esse tipo de atividade pode não ser atrativa a todos, como vemos em duas 

respostas. 

 

Figura 04: Resposta dada à Pergunta 2 do Questionário. Relatório de Pesquisa. 

A terceira pergunta era voltada ao potencial motivador da atividade. Com ela, 

buscamos saber se o aluno sentiu mais vontade de estudar. Dos 20 alunos respondentes, 

09 responderam “sim”, 10 responderam “não” e 01 deixou em branco. Com isso, vemos 
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que cerca de 50% dos alunos se sentiram motivados em estudar mais, contrariando um 

pouco as nossas expectativas, mas entendemos que esta é uma ação isolada, que está 

inserida num processo maior e amplo de investigação da prática docente. Dos 09 alunos 

que responderam “sim”, 05 escreveram que queriam aprender mais, 01 disse que queria 

reforçar os estudos, 01 achou melhor ter feito a divisão com o jogo, 01 afirmou ter 

achado mais rápido e prático, e 01 disse, nas palavras do próprio aluno, que “queria ser 

alguém na vida”. Das 10 respostas negativas, encontramos 04 alunos de um mesmo 

grupo afirmando querer aprender coisas novas, 04 não gostam de divisão e 02 afirmam 

já saber. Com isso, vemos que o jogo pode, além de estar associado a conteúdos já 

abordados, ser utilizado para introduzir novos conceitos e saberes. 

A última pergunta do questionário solicitava ao aluno escrever aquilo o que 

achou mais fácil e mais difícil durante a atividade com o jogo. Dos 20 alunos que 

responderam o questionário, 01 não respondeu essa questão. 10 alunos disseram ter 

achado fácil, sem especificar um ou outro ponto; 01 aluno disse não ter achado difícil, 

mas que ficou tenso quando chegou na casa “60”, pois“ não dividia” (na verdade, 60 

pode ser dividido por qualquer resultado sorteado pelo dado, o aluno queria dizer que 

ele não poderia avançar nenhuma casa, já que o resto sempre era “0”), 02 alunos 

responderam que “tudo mais ou menos”, 01 aluno disse que apenas foi difícil acertar as 

contas, 01 disse que algumas casas estavam difíceis, 01 disse que tudo estava difícil e 

03 afirmaram que foi fácil entender o jogo, porém difícil realizar as contas. Estas 

últimas respostam mostram as dificuldades com cálculos e procedimentos que 

observamos e já apontamos anteriormente. 

Analisando o processo de aplicação da atividade, percebemos que nem todos os 

estudantes conseguiram êxito em chegar ao final do tabuleiro durante a brincadeira, ou 

seja, não apresentaram desenvoltura suficiente no tempo pré-estabelecido em realizar a 

quantidade de operações necessárias para terminar uma partida. Identificamos que isso 

se deu devido à dificuldades na realização dos cálculos, ora aparecendo erros de 

organização (procedimentos), ora erros de contas. Muitos alunos ainda dependem da 

tabuada para realizar os cálculos e, ainda assim, poucos alunos afirmaram não gostar da 

atividade (esses relataram não gostar de Matemática). Outra parte dos alunos, que se 

mostraram mais empolgados com a atividade, disseram que gostaram bastante e ficaram 

bem felizes quando souberam que exemplares do jogo seriam deixados à disposição na 
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escola para que eles pudessem utilizar quando tivessem interesse (mesmo que já 

tivéssemos esse plano previamente, houve pedidos feitos nesse sentido por alunos de 

um grupo). 

Percebemos que grande parte dos alunos não tem o domínio sobre os critérios 

básicos de divisibilidade por 2, 3, 5 e até mesmo demonstraram problemas em lidar com 

a divisão por 1. Tais critérios foram abordados com os alunos anteriormente e a 

atividade permitiu confirmar dificuldades já diagnosticadas em outros momentos. 

Poucos foram os alunos que demonstraram perceber a existência de certos padrões 

quando se trata de realizar divisões. 

Ao analisarmos as fichas de registro dos cálculos feitos pelos alunos, 

observamos que os dois erros ou problemas mais frequentes em relação à divisão 

surgiam em situações em que: i) era necessário realizar uma divisão com o primeiro 

algarismo do dividendo à esquerda menor que o divisor; ii) quando no cálculo da 

subtração, o algarismo do número da parcela positiva era menor em relação ao 

algarismo do número negativo, na mesma posição. 

Selecionamos alguns cálculos registrados pelos alunos, que evidenciam 

dificuldades em se determinar o quociente correto e também na realização da subtração 

para encontrar o resto da divisão.Podemos ver na Figura 05 a seguir que houve erros de 

divisão por 1 (inclusive), 2 e 5, evidenciando problemas com os critérios básicos da 

divisão. É preocupando observar, por exemplo, erros na divisão de 30 por 1 e de 30 por 

2. Veja, também, no segundo cálculo da Figura 05, que para a divisão de 39 por 3, o 

aluno não soube seguir o procedimento, em que deveria utilizar o primeiro algarismo do 

dividendo à esquerda para determinar o quociente, podendo indicar falta de atenção do 

aluno ou falta de domínio de utilização do  algoritmo da divisão.  
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Figura 05: Cálculos na folha de registro. Acervo pessoal. 

Diante de tudo isso, nos perguntamos o que foi mais significativo, no geral: o 

gosto por jogar ou o gosto por aprender o conteúdo. Certamente essa é uma questão 

bastante relevante e outras experiências se fazem necessárias a fim de elucidá-la. Fato é 

que encontramos alguns alunos que afirmam não gostar de divisão e isso denuncia a 

resistência de muitos com conteúdos de Matemática. Seguimos buscando refletir e agir 

para que a Matemática seja mais bem compreendida. Mas também identificamos alunos 

que gostam bastante de aulas diferenciadas e acreditam que essas podem promover 

situações de aprendizagem. Encontramos alunos envolvidos com a atividade, que 

reconheceram o ambiente mais descontraído e que acreditam que pode-se aplicar o 

conteúdo ensinado de forma prática. 
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RESUMO 

Este documento descreve as atividades pedagógicas desenvolvidas pelos participantes do PIBID – 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, subprojeto de matemática da Universidade 

Federal de Goiás. Com foco na utilização dos  jogos para  o  ensino, decidimos optar por esta metodologia  

por  fazer  parte  de uma  didática que desperta o interesse e curiosidades dos alunos do Ensino 

Fundamental, do CEPI Bandeirantes, CEPI Lyceu de Goiânia e Escola Municipal Hebert José de Souza. 

Durante o segundo semestre de dois mil e dezoito e o primeiro semestre de do corrente ano foram 

desenvolvidas várias intervenções pedagógicas com o objetivo de melhorar o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. As atividades no CEPI Bandeirantes foram: Gincana de Matemática; Avião de 

Papel; Passa ou Repassa; Dia da Matemática; Jogo bruxa 7; Jogo Avançando Com o Resto; Revisitando 

dados populacionais: frações ou porcentagens?; Dia do estatístico. As atividades realizadas no CEPI 

Lyceu de Goiânia foram: O Dia da Matemática e Mesa redonda (Supervisoras/ Pibidianos), Análise das 

ações planejadas. E as ações realizadas pelo PIBID na Escola Municipal Hebert José de Souza foram: 

Operações com frações; Dia da Matemática; Quadrado mágico; Multiplicação e raciocínio lógico; 

Algeplan; Bingo das operações; O Tempo e suas grandezas e trabalhando com a divisão. Este trabalho 

visou possibilitar aos alunos da Educação Básica o descobrimento das novas formas de aprender 

Matemática procurando o despertar do interesse pela ciência. 

Palavras-chave: PIBID; Educação Básica; Ensino-Aprendizagem; Jogos. 
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1. Introdução e justificativa 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) foi criado 

em 2007 e desenvolvido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES).O PIBID realizado nas escolas permite que haja uma interação entre 

a universidade e as escolas do ensino fundamental.  

O projeto se desenvolveu a partir de um trabalho colaborativo que promoveu 

dentro da escola a construção de atividades pedagógicas que contribuam para o processo 

de ensino e aprendizagem dos alunos do CEPI Bandeirante, CEPI Lyceu de Goiânia e 

Escola Municipal Hebert José de Souza. As atividades do PIBID são apresentadas a 

partir das experiências vivenciadas pelos os bolsistas e professores no colégio. 

É necessário pensar qual é a finalidade da educação e qual deve ser seu 

direcionamento.  

Para tal busca-se a princípio a LDB (BRASIL, 1996) no qual traz 

direcionamentos para obtenção do processo do desenvolvimento humano, em seu 

capítulo IV, Art. 43º. I, afirma que a finalidade da educação é “estimular a criação 

cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo”. No 

Título I - Da Educação, § 2º, consta que “a educação escolar deverá vincular-se ao 

mundo do trabalho e à prática social”. 

Para tal é apresentado formas de aprender, visando o respeito mútuo, execução 

de normas, pensamento reflexivo e criativo para que haja aprendizagem. 

Com apelo lúdico, estas atividades têm como objetivo atrair a atenção dos 

estudantes e auxiliar na resolução de problemas. Para Pereira (2013): 

O jogo pode ser considerado um auxiliar educativo e uma forma de motivar 

os alunos para a aprendizagem.  Nesse prisma, não se deve considerar apenas 

como um divertimento ou um prazer.  Deverá ser associado a uma atividade 

com determinados objetivos a atingir e um meio de aprendizagem.  O jogo 

implica que haja esforço, trabalho, disciplina, originalidade e respeito entre 

“jogadores”. “Além disso, o jogo faz com que as crianças compreendam que 

conhecer é um jogo de investigação e de produção de conhecimento. (p. 21). 

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar experiência coletiva vivenciada 

em diversas atividades do presente ano nas escolas do município de Goiânia, como 

parte das ações desenvolvidas pelo Subprojeto PIBID Matemática Goiânia. 
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2. Atividades desenvolvidas  

A parceria com o Pibid se deu por meio de seleção no segundo semestre do ano 

de 2018. Tivemos reuniões mensais, onde explanamos como estavam sendo conduzidas 

as atividades dos bolsistas na escola, bem como tirar dúvidas com os seus orientadores. 

No início os alunos somente observavam as aulas para que neste ano fosse possível 

aplicação de atividades. Temos reuniões com os bolsistas semanalmente para colocá-los 

cientes dos conteúdos que são necessários para trabalhar. Daí eles preparam atividades 

orientadas por seus orientadores para finalmente aplicar em sala de aula. 

O Pibid atende turmas do Ensino Fundamental do quinto ano, sexto ano e nono 

ano, bem como do Ensino Médio do primeiro ao terceiro anos. 

A primeira visita do Pibid na escola foi por meio dos coordenadores e dos alunos 

de Matemática da UFG. Reuniram-se com a coordenação e direção onde esclareceram 

como seria a prática dos bolsistas na escola.Em seguida os alunos começaram a 

observar aulas para que nesse ano pudessem atuar com atividades planejadas com seus 

coordenadores. Para os alunos da escola a princípio foi difícil, pois os mesmos sentiam 

vergonha de pedir ajuda para quem os estavam observando. Com o tempo foi mudando 

e hoje eles têm liberdade de tirar dúvidas com os bolsistas. 

A proposta das atividades partiram das percepções das professoras supervisoras 

e da atuação dos pibidianos no quinto e sexto anos do Ensino Fundamental e do 

primeiro ao terceiro anos do Ensino Médio. 

Muitas das atividades realizadas têm como principal ferramenta a utilização dos 

jogos matemáticos. 

As atividades realizadas nas escolas foram as seguintes:  

2.1 No CEPI Bandeirante  

2.1.1. Gincana de Matemática  

Foi uma competição entre equipes e teve por objetivo estimular os alunos a usar 

seus conhecimentos prévios na construção de sua estrutura de pensamento. Sua 
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realização foi no dia sete de maio do corrente ano no período matutino no Ensino 

Fundamental.  

 

Figura 01: Construção de pensamento. 

2.1.2. Avião de Papel 

Seu objetivo foi de construir um avião de papel que deveria ter uma boa 

aparência e voar o mais distante possível. A Matemática em jogo foi aproveitada, havia 

uma reta numérica, de marcação de 0 a 2, o espaçamento das marcações foi de um 

metro entre cada número. Para calcular o alcance percorrido pelo avião fixavam-se no 

número zero um aluno de cada equipe, se posicionavam por vez, para fazer o arremesso. 

A pontuação de cada equipe foi à somatória de cada lançamento. 

 

Figura 02: Construção de avião de papel. 

2.1.3. Passa ou Repassa 

O Passa ou Repassa teve como objetivo resgatar de forma dinâmica o conteúdo 

já estudado pelos alunos em sala. Cada grupo, foi representado a cada rodada por um 

integrante, teve que responder as questões, sendo que tiveram 30 segundos para resolver 

ou passar para o outro grupo. Ao acertar, o grupo automaticamente pontuava, ao passar 

ou repassar a questão valeria a metade de seus pontos, e ao errar, além de perder a vez, 

as questões também eram reduzida à metade de seu valor. 
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Após a realização dos jogos foi realizada a somatória dos pontos de cada equipe. 

E foi anunciada a equipe vencedora da gincana. 

2.1.4. Dia da Matemática 

O objetivo deste dia foi de informar sobre o Dia da Matemática e promover a 

interação entre os alunos. Em um primeiro momento os alunos do PIBID explicaram 

sobre a importância da matemática e a sua utilidade no dia a dia.  

Após a explanação, os estudantes se dividiram em grupos de 4 a 6 alunos. Vários 

jogos foram dispostos na mesa de cada grupo. 

Os jogos estavam relacionados a matérias vistas anteriormente como: frações, 

porcentagem, números decimais, perímetro, área, figuras simétricas, construção de 

polígonos, soma, subtração, multiplicação e divisão. 

2.1.5. Jogo Bruxa 7 

A proposta dessa atividade era trabalhar os números inteiros. Por meio desta 

intervenção foi possível trabalhar o conhecimento dos alunos sobre as operações de 

adição e subtração de números inteiros no contexto de expressões numéricas. Para tanto, 

uma dinâmica foi proposta para que os alunos trabalhassem em grupos de quatro 

pessoas, exceto um grupo que ficou com cinco e outro grupo que foi formado por dois 

alunos jogando um contra o outro. 

Para a realização deste exercício cada jogador teve que escolher uma cor de 

ficha. Começou o jogo quem tirarou o maior número nos dados. Cada jogador, na sua 

vez, lançou os quatro dados. Para demarcar o local no tabuleiro correspondente à jogada 

o jogador deveria realizar as seguintes operações: Adicionasse os valores das faces dos 

dois dados verdes; Adicionasse os valores das faces dos dois dados azuis; Subtraisse o 

resultado obtido na soma (2) do resultado obtido na soma (1);Sempre que o resultado 

das operações realizadas fosse igual a algum múltiplo de 7, ou seja: -7, 0, 7, o jogador 

deveria pegar um chapéu. Cada chapéu anularia uma ficha do adversário (retira a ficha 

do adversário do tabuleiro). O jogador em posse do chapéu não precisava utilizá-lo de 

imediato, poderia deixá-lo para jogadas posteriores. Todavia, os números -7, 0 e 7 não 
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podiam ser utilizados para a construção das expressões numéricas e deveriam 

permanecer com os chapéus. 

 

Figura 03: Jogo da Bruxa. 

Ganhou quem teve o maior número de fichas no tabuleiro quando este estivesse 

totalmente preenchido. Os jogadores podiam utilizar até três números diferentes para 

formar uma expressão numérica, de modo que esta tinha como resultado o número 

obtido após as operações explícitas em (3). 

2.1.6. Jogo Avançando com o Resto 

Este jogo de tabuleiro foi proposto com o objetivo de trabalhar as operações de 

divisão com resto, visando a fixação deste conteúdo. 

Os materiais utilizados para o jogo foram:  um tabuleiro, um dado e dois peões 

para marcação no tabuleiro para cada mesa de jogadores, e uma ficha de marcação das 

jogadas e contas realizadas para cada jogador. 

As regras propostas para o momento de jogo segundo Carmo et. Al(2013, p.4) 

foram: Na primeira rodada, cada jogador lançava o dado e anda o número de casas 

correspondente aos pontos obtidos; Na segunda e demais rodadas, cada jogador, na sua 

vez, jogava o dado e faz uma divisão onde: o dividendo é o número da casa onde sua 

ficha estava; e o divisor é o número de pontos obtidos no dado; Em seguida, calculava-

se o resultado da divisão e movimentava a ficha. O número de casas que o jogador 

movimentou era igual ao resto da divisão efetuada; O jogador que, na sua vez, efetuava 

um cálculo errado perdia sua vez de jogar; Para vencer o jogo, cada jogador deveria 

obter um resto que faça chegar exatamente à casa marcada fim sem ultrapassá-la, mas se 
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isso não fosse possível, ele perdia a vez de jogar e permanecia no mesmo lugar.Venceu 

o jogador que chegou primeiro ao espaço ocupado pela palavra fim. 

 
Figura 04: Modelo do jogo Avançando com o Resto. 

Após as explicações das regras, os alunos iniciaram o jogo, e os pibidianos 

foram sanar as dúvidas dos alunos. Para a avaliação dos alunos, após o jogo foi entregue 

a cada jogador da dupla uma ficha onde eles deveriam preenchê-la com o número da 

jogada, as contas realizadas. 

 

Figura 05: Jogo Avançando com o Resto. 

2.1.7. Revisitando dados populacionais: frações ou porcentagens? 

Esta intervenção pedagógica teve como objetivo principal enfatizar a 

importância da porcentagem como uma maneira de se representar dados. Para atingir 
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este objetivo utilizamos um texto que já foi trabalhado anteriormente “Conheça o 

Brasil- Educação”, porém os dados apresentados foram expressos em porcentagens.  

Os alunos tiveram um tempo para trabalhar em grupo a atividade, a qual possuía 

cinco questionamentos. O professor e os pibidianos neste momento foram orientar os 

grupos e solucionar eventuais dúvidas dos alunos.  

2.1.8. Dia do estatístico 

Inicialmente os bolsistas solicitaram que os alunos se dividissem em 6 grupos. 

Na sequência foram entregues aos alunos dois textos sobre o seguinte tema: “O que 

dizem os estudo sobre os efeitos da flexibilização da posse de armas?”, de modo que 3 

grupos ficassem responsáveis pelo subtema:  " As armas de fogo são uma ameaça as 

crianças?"  e os outros 3 por “Há relação entre o número de armas e os casos de mortes 

violentas?”. 

Um questionário composto por 3 perguntas foi entregue a cada grupo. A partir 

dessas perguntas os pibidianos questionaram aos alunos sobre seus conhecimentos sobre 

porcentagem e sua relação com frações. Quando necessário os bolsistas foram ao 

quadro exemplificar e esclarecer as dúvidas dos alunos. Ao final, cada grupo apresentou 

a resposta sobre uma das questões presentes no questionário. 

2.2. No CEPI Lyceu de Goiânia  

2.2.1. O Dia da Matemática 

A aprendizagem pode ser verificada com o sucesso do estudante em resoluções 

de situações problemas e experiências práticas construídas no ambiente de ensino e no 

meio onde vive. Ações como a mostra “06 de maio - o dia da matemática’ teve como 

proposta potencializar o conhecimento em matemática. Além de mostrar aos envolvidos 

uma metodologia diferenciada e responsável junto ao ensino aprendizagem tornando o 

mais significativo possível. Proporcionando aos estudantes conhecimentos que podiam 

fazer algum sentido em sua realidade e levando-o ao aprimoramento do conceito 

científico, visando o desenvolvimento de suas competências e habilidades, além de uma 

formação crítica, autônoma e cidadã. 

 Em um primeiro momento, a ideia foi convidar toda a comunidade do Lyceu 
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para participarem da “Mostra das Atividades com a Matemática”. 

 

Figura 06: Convite para o Dia da Matemática. 

No Dia Nacional da Matemática no Lyceu, exploramos a construção de alguns 

origamis. 

  

Figura 07: Construção de Origamis. 

De forma especial, diversos materiais lúdicos abordavam alguns poliedros. 

Entendemos que os poliedros são componentes muito importantes no ensino da 

geometria. 

  

    

Figura 08: Construção de Poliedros. 
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A atividade de amarelinha com perguntas foi uma junção da brincadeira 

“amarelinha” com perguntas e respostas, elaborada por alguns membros da equipe. Para 

a aplicação dessa atividade, os alunos foram divididos em grupos. A atividade foi 

composta por três amarelinhas desenhadas no pátio do colégio com a ajuda dos próprios 

alunos e cada amarelinha teria um representante de cada grupo. A cada participante 

eram propostas perguntas sobre Matemática e conforme o representante fosse acertando 

as perguntas, ia avançando na amarelinha, Caso o representante errasse a pergunta, 

passaria a vez ao próximo participante. 

 

Figura 09: Atividade Amarelinha. 

Para nossas atividades no Lyceu, a construção de alguns exemplares das pipas 

contou com os seguintes materiais: canudos, linha de pipa, papel de seda e cola. As 

pipas foram construídas previamente pelos bolsistas pibidianos em momentos de 

trabalhos em conjunto e foram expostas sobre mesas espalhadas pelo pátio do colégio.  

Os alunos que visitavam as mesas em que estavam as pipas ficaram muito curiosos e 

levantavam questionamentos se elas realmente seriam capazes de voar. Esse material 

proporcionou momentos interessantes de interação entre os pibidianos e os alunos do 

colégio. 

 

Figura 10: Construção da Pipa Tetraédrica. 
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Também foram utilizados “memes”, cartazes e banners a fim de provocar a 

curiosidade da comunidade lyceana e chamar à atenção de que aquela data seria um dia 

especial no colégio. Alguns materiais já existiam no colégio, outros foram levados do 

Instituto de Matemática e Estatística da UFG, do LEMAT-IME-UFG e, ainda, houve a 

confecção de materiais especialmente para aquela data. Buscamos colocar esses 

materiais expostos ou afixados por toda a escola, chamando a atenção de todos para 

situações diversas em que a Matemática está envolvida. Isso gerou um movimento 

positivo de divulgação da Matemática e, sobretudo, despertou o interesse em elucidar a 

questão “A Matemática está em tudo?”. 

 

Figura 11: Cartazes e memes do Dia da Matemática. 

2.2.2. Mesa redonda (Supervisoras/ Pibidianos), Análise das ações planejadas. 

Nesses momentos pedagógicos com os licenciandos, conseguimos encurtar as 

distâncias entre nossa prática em sala de aula com os conhecimentos recentes dos 

estudantes nas aulas de licenciatura em matemática, suas contribuições em relação às 

suas respectivas experiências no Ensino Médio, suas novas ideias para se ensinar a 

matemática além de se apresentarem com uma linguagem mais próxima do vocabulário 

dos estudantes. Instante de aprendizados enriquecedores e certamente primordial ao 

desenvolvimento dos nossos trabalhos no CEPI Lyceu de Goiânia. 

2.3. Na Escola Municipal Hebert José de Souza  

As ações realizadas pelo PIBID na escola foram: Operações com frações; Dia da 

Matemática; Quadrado mágico; Multiplicação e raciocínio lógico; Algeplan; Bingo das 

operações; O Tempo e suas grandezas e trabalhando com a divisão. 
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2.3.1. Operações com frações 

 Na atividade operação com as frações foram trabalhadas: operações com 

frações; frações equivalentes e frações inversas. Os alunos foram divididos em grupos, 

em seguida foram colocados em uma lousa exercício para que os grupos resolvessem, o 

grupo que acertasse primeiro ganhava ponto, logo após teve uma corrida entre um 

integrante de cada grupo e o ganhador tinha ponto para seu grupo.  

 
Figura 12: Gincana de Operações com frações. 

2.3.2. Dia da Matemática 

A Divulgação do Dia Nacional da Matemática teve por objetivo valorizar a 

Matemática como ciência presente no cotidiano de todos. Por meio de cartazes afixados 

pelos espaços físicos da escola foi mostrado um pouco do que foi trabalhado com os 

alunos. As atividades nesse dia foram: Apresentação da história do Dia Nacional da 

Matemática e da história de Malba Tahan; Apresentação e discussão do famoso 

“Problema dos 35 Camelos”, presente no livro “O Homem que Calculava”; Realização 

de um “bingo das quatro operações”; Atividades com o Tangram. Foi um dia de muita 

participação dos alunos que pediram mais atividades desse tipo. 
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Figura 13: O Dia da Matemática. 

2.3.3. O quadrado mágico  

Essa atividade teve como roteiro: Retomar a aula anterior, relembrando as etapas 

propostas por Polya para resolução de problemas; aplicação do quadrado mágico e 

resolução do mesmo. Ao longo da aula foram realizadas perguntas para confirmar se os 

alunos estavam acompanhando as informações. 

Na multiplicação e raciocínio lógico os pibidianos retomaram a aula anterior, 

relembrando as etapas propostas por Polya para resolução de problemas. Passou-se 

atividade de raciocínio lógico para determinar quantos triângulos existem nas figuras e 

atividade de multiplicação “Sapinho na lagoa”. 

 

Figura 14: Trabalhando com o Quadrado Mágico. 
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2.3.4. Algeplan 

No Algeplan foram confeccionados pelos pibidianos os materiais e aplicados nas 

turmas I’s da escola. Os conteúdos abordados foram: expressões algébricas e produtos 

notáveis. Foram trabalhados em duas horas para cada turma, perfazendo um total de seis 

horas trabalhadas. 

 

Figura 15: Trabalhando com Algeplan. 

2.3.5. Tempo e suas grandezas  

Aqui houve explicação sobre relógios digital e analógico, passou-se um vídeo 

explicativo para os alunos das turmas E’s e cada aluno montou um relógio colocando a 

hora que quisesse nesse. 

 

Figura 16: Trabalhando com Tempo e suas grandezas. 
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2.3.6. Trabalhando com a divisão  

Nessa atividade trabalhou-se a divisão com o material concreto nas turmas do 

quinto ano do Ensino Fundamental em duas aulas. Na primeira aula com o material e na 

última problemas envolvendo a divisão. 

 

Figura 17: Trabalhando com a divisão. 

3. Discussões e análise 

No CEPI Lyceu de Goiânia o Dia da Matemática foi o mais especial e  

importante conseguindo que todos os alunos do Ensino Médio pudessem participar do 

movimento envolvendo toda escola, bem como os pibidianos. A oficina de origami foi 

incrível. Os estudos do Projeto Político Pedagógico (PPP) também foi muito bom. 

Tivemos um projeto junto com o pessoal de Química “Sala de aula mostra a sua cara”, 

externamente teve um momento que era de pesquisa, estatística envolvendo a 

quantidade de lixo, plástico que vemos no chão, da nossa cidade sendo culminado no 

dia da eletiva onde utilizaram garrafas PETs para fazer gráficos de colunas, com líquido 

dentro dessas para representar os gráficos de colunas, fizeram um robô de papelão com 

material reciclado que causou na população muita curiosidade. Outro projeto mostrado 

na culminância foi a construção das pipas tetraédricas onde pibidianos apresentaram na 
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culminância e no Dia da Matemática que teve construção das mesmas gerando um 

envolvimento. 

Na Escola Municipal Hebert José de Souza as atividades que causaram maior 

impacto foram: O Dia da Matemática e o Algeplan. Essas atividades pelo ponto de vista 

dos alunos foram as mais elogiadas e participativas. Foram as que apresentaram maior 

envolvimento, desde a confecção dos materiais até a aplicação. Na primeira o que 

destacou foi o Bingo das operações que foram trabalhadas as operações fundamentais, 

onde o resultado destas eram os números sorteados do bingo. Foi surpreendente a 

participação dos alunos nessa atividade. Na última a empolgação foi tamanha que houve 

um aluno que se prontificou a resolver atividade no quadro com o auxílio dos alunos da 

UFG. Atividades que são planejadas e com envolvimento do grupo faz com que os 

resultados sejam os melhores possíveis. A postura dos protagonistas são de quem passa 

confiança e consequentemente mais participação perante os alunos da escola. Nota-se 

que atividades que fogem das aulas tradicionais motivam a aprendizagem. 

No CEPI Bandeirantes as atividades que promoveram maior encantamento 

foram  os da comemoração ao Dia da Matemática, os vários jogos tiveram envolvimento 

de todos a contar dos Bids, alunos e supervisoras, porém os que os alunos mais 

gostaram foram o Avião de Papel e o Jogo bruxa 7. 

Pelos apontamentos acima citados notamos a importância de aulas diferenciadas 

por meio de jogos e materiais didáticos que fogem das aulas tradicionais. Elas são 

capazes de fazer com que alunos, até mesmo os que não conseguem acompanhar 

conteúdos de Matemática, possam despertar o interesse pela disciplina e assim poder 

buscar aprender mais. O envolvimento de todos foram primordiais para o bom 

desenvolvimento das atividades. 

4. Considerações finais 

A introdução do PIBID ao longo desse semestre trouxe resultados favoráveis no 

processo educativo da escola, e concluímos que o programa tem contribuído de forma 

positiva tanto para as escolas, como para a formação dos bolsistas futuros profissionais 

da educação. 
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Para os professores que já atuam na área ocorre uma fantástica troca de 

experiências e colaboração para o planejamento das aulas. Desta forma as aulas 

adquirem uma dinâmica e criatividade maiores, contribuindo desta forma no processo 

formativo dos estudantes do ensino fundamental. 

Por meio dos resultados apontados foi possível observar a viabilidade de fazer 

uso de jogos lúdicos como uma ferramenta complementar para obter resultados 

significativos de aprendizado. Os jogos podem ser utilizados para introduzir, 

amadurecer conteúdos e preparar o estudante para aprofundar os itens já trabalhados. 

Ao preparar a turma para receber um novo conteúdo iniciamos mostrando o 

quanto a matemática além de fazer sentido, podia facilmente ser encontrada em nosso 

cotidiano e com isso os estudantes ao participarem com suas opiniões fugiam 

abertamente dos conhecimentos científicos e transformavam a iniciativa em humanizar 

e popularizar o ensino em um bate papo sobre suas respectivas experiências e muitas 

vezes ficando impossível trazê-los de volta para a produção de aprendizagem, portanto 

aproveitando bem pouco de suas contribuições. Fazendo das seguintes intervenções 

metodológicas mais tradicionais e direcionadas pelas definições matemáticas. 

Os colégios se encantaram com os pibidianos que tivemos o privilégio de 

receber para trabalhar conosco, bastante elogiados por suas respectivas: postura, 

solidariedade, suas disponibilidades, simpatia e tratativas com dos da comunidade 

escolar.  

Desde a chegada dos licenciandos até o presente momento pudemos observar 

uma gradativa e progressiva segurança em opinar nas aulas, nos conteúdos, na 

metodologia fomentando seus estudos em docência matemática. 

Podemos confirmar ainda o quanto são responsáveis e estão disponíveis aos 

aprendizados que somente a prática em sala de aula pode lhes ensinar. Além de se 

mostrarem organizados apresenta uma boa convivência entre seus pares, o que pode ser 

observado nos excelentes resultados alcançados por seus projetos. 

Para os participantes deste projeto é importante que haja uma continuidade desta 

pesquisa para o aperfeiçoamento da prática docente e reflexão sobre a mesma, 

produzindo assim resultados significativos  tanto para  professores quanto alunos. 
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RESUMO 

O presente trabalho relata uma experiência do uso de um jogo de dominó educativo no ensino inicial de 

frações, procurando observar paralelos entre a aula expositiva e o momento lúdico pautado. A ideia foi 

desenvolvida em uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental, de um Centro de Ensino de Período 

Integral localizado em Goiânia, escola parceira do Subprojeto PIBID Matemática da Universidade 

Federal de Goiás. As observações e análises durante a execução da atividade visou, sobretudo, focar o 

comportamento dos alunos e identificar dúvidas desses perante a aula introdutória do conteúdo de frações, 

e traçar apontamentos entre essa e outra aula na qual um jogo fora aplicado. Sob o ponto de vista de 

Piaget, buscamos estabelecer reflexões acerca de cooperação entre os alunos e o exercício do raciocínio 

lógico e, pautados em estudos sobre a formação docente, olhamos para o processo de ensino e 

aprendizagem ali envolvido analisando pontos relacionados ao conteúdo e à atividade em geral. Os 

resultados mostraram que a aplicação do conteúdo na aula expositiva gerou maior número de dúvidas em 

relação à aula lúdica, porém, também foi possível observar que uma aula expositiva abrangeu mais 

conteúdos teóricos que o próprio jogo, utilizado mais propriamente para mediar a relação geométrica com 

a algébrica. Percebemos que a atividade foi proveitosa devido à participação e entusiasmo dos alunos, 

gerando diálogos produtivos e cumprindo os objetivos. 

Palavras-chave: Frações; Atividades Lúdicas; Jogos; Dominó. 
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1. Introdução 

 O presente relato pretende retratar observações de uma experiência que visa 

observar uma introdução não usual do conteúdo de frações: uma aula envolvendo 

material lúdico. Esse processo se passou em um Centro de Ensino de Período Integral 

(CEPI) da rede estadual, localizado em Goiânia/GO, em uma turma de 6º ano do Ensino 

Fundamental do turno matutino.  

 A experiência aqui descrita está inserida na parceria entre o CEPI e a 

Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Goiânia, no âmbito do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto Matemática. O 

PIBID visa inserir graduandos de licenciatura na realidade da sala de aula para que 

experiências da vida de docente possam ser vivenciadas e a partir dessas experiências 

bons frutos possam ser gerados. Busca desenvolver ações que incentivem a formação 

dos alunos-bolsistas (chamados pibidianos) no desenvolvimento direto de atividades nas 

escolas-campo de modo a proporcionar a esses e aos professores-supervisores (atuantes 

nas escolas-campo) momentos de formação significativa e de reflexão acerca da prática 

pedagógica. 

 Segundo o Projeto Político Pedagógico (PPP) do CEPI, do ano de 2018: “a 

metodologia a ser desenvolvida pela escola visa preparar o educando para enfrentar os 

desafios da vida, tornar-se agente da construção do seu conhecimento e da cidadania, 

bem como estar apto a aplicar as competências adquiridas adequadamente”. Para alguns 

autores, os projetos de escola pública de tempo integral parecem constituir, no momento 

presente, tentativas de sanar deficiências profundas em duas áreas específicas de 

políticas sociais – a da educação e da promoção social (PARO, FERRETI, VIANNA & 

DE SOUZA, 2013). É notório no CEPI no qual atuamos a presença da classe 

média/baixa inserida no ambiente e a escola pode servir como mediadora de mudança 

das realidades desse alunos e futuros profissionais, que poderiam estar até mesmo já 

inseridos no mercado de trabalho, entretanto, permanecem o dia todo na escola 

desenvolvendo atividades do meio educacional. Nesse sentido, entendemos que faz-se 

necessária a inserção de atividades que despertem nos alunos participação mais ativa e 

que permitam a eles vivenciarem situações de reflexões críticas acerca do que estão 

aprendendo. 
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 Após certo período de observações em sala de aula de uma turma de 6º anodo 

Ensino Fundamental, a professora supervisora propôs a uma licencianda (pibidiana) que 

acompanhava as atividades daquela turma que elas assumissem juntas o papel de 

protagonista a fim de introduzir o conteúdo de frações. A partir de reflexões e leituras a 

respeito de possibilidades de abordagem do tema, foi proposta a experiência de 

confrontar duas abordagens distintas: uma aula expositiva e outra aula envolvendo 

material lúdico, para que houvesse a oportunidade de comunicação do conteúdo e 

também de reforço durante o processo de ensino-aprendizagem. 

 O conteúdo de frações sempre foi pautado em discussões do âmbito educacional, 

por ser um conceito que gera certa movimentação nos alunos. Há vários trabalhos a 

respeito de possibilidades para o estudo desse tema e não é raro encontrarmos 

argumentos que defendem que o tema é propício à alusão lúdica, uma vez que pode ser 

conectado com outros conceitos (geométricos, porcentagens...), e não deve se limitar 

aos mecanismos procedimentais. Segundo Druzian (2007):  

O conceito e as operações de frações levaram séculos para serem 

compreendidos e estruturados pelo homem. Hoje, os livros didáticos tratam 

desse conteúdo de forma estanque e desvinculado da parte histórica e lúdica. 

Como consequência, tem-se um ensino mecânico,sem compreensão de como 

os cálculos acontecem e com assimilação de regras que são esquecidas em 

pouco tempo. (DRUZIAN, 2007, p. 10). 

 O fato de envolver divisão, números decimais, noções geométricas, fora as 

propriedades e classificações de frações, causa um receio no aluno que ainda está 

assimilando todas essas informações exigidas que ele aprenda, muitas vezes de forma 

mecânica e sistematizada como foi apontado. Com isso, vê-se que para o educando 

existe certa complexidade diante do tema de frações, requerendo dele a articulação de 

saberes, o que nem sempre ocorre de forma muito natural. 

 Por tais razões, a proposta de atividades a serem realizadas no contexto das 

frações deveriam não somente introduzir o conteúdo para a turma do 6º ano, mas que 

favorecesse a fixação do conteúdo mesmo no momento inicial, pois isso seria muito 

pertinente para etapas subsequentes do aprendizado, como as operações com frações. A 

intenção era que as atividades ocorressem de forma mais fluida após ser consolidado a 

ideia principal do que é uma fração e o que ela representa.  
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 Para Piaget (1990) o período de 7-11 anos é marcado pelo início da cooperação e 

do raciocínio lógico. Pensando nessa característica da faixa etária da turma, 

identificamos que um jogo que envolvesse competição e raciocínio lógico seria uma boa 

escolha para promover um momento lúdico e educativo para o alunos.  

 Por meio da parceria com o Laboratório de Educação Matemática (LEMAT) do 

Instituto de Matemática e Estatística (IME-UFG), após algumas pesquisas dos materiais 

disponíveis naquele ambientes, encontramos o jogo chamado “Dominó Equivalência de 

Frações” e fizemos a escolha de utilizá-lo para o trabalho proposto para aquela turma. A 

ideia era propor uma espécie de torneio em que os alunos se envolvessem com o jogo e 

o aprendizado viesse associado à diversão, reconstruindo as percepções sobre as aulas 

de Matemática, muitas vezes consideradas difíceis e maçantes. Buscamos criar um 

espaço em que houvesse um momento de lazer, não deixando de promover aprendizado. 

 

Figura 01: Dominó Equivalência de Frações. Fonte: Lemat-IME/UFG. 

2. O lúdico no ensino de Matemática 

 Segundo Santanna e Nascimento (2011): 

Na Grécia antiga era através dos jogos que se passava ensinamento às 

crianças. Os índios ensinavam e ensinam seus costumes através da 

ludicidade. No Brasil da Idade Média, os jesuítas ensinavam utilizando 

brincadeiras como instrumentos para a aprendizagem. Desde os primórdios, a 

metodologia lúdica sempre foi valorizada pelos povos, sejam quais forem, e a 

inquietação torna-se justamente a de: será que nos dias atuais esse 

instrumento, já ratificado por diversos autores de renome, está sendo 



 

   

 
 

165 

 

Anais do Seminário 
Pibid Subprojeto 

Matemática Goiânia 

valorizado no ensino, principalmente no ensino da matemática? 

(SANTANNA; NASCIMENTO, 2011, p. 22-23). 

 Nos últimos anos, vemos acentuada preocupação em se discutir maneiras de 

inovar as metodologias didáticas para transformar o modelo de aulas tradicionais de 

Matemática, onde o “arme e efetue” não é mais conveniente para essa geração, que 

questiona qual o sentido de se estar resolvendo contas aleatórias, sem agregar um 

sentido a essa prática. Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC-2019): 

“recursos didáticos como malhas quadriculadas, ábacos, jogos, livros, vídeos, 

calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de geometria dinâmica têm um papel 

essencial para a compreensão e utilização das noções matemáticas.” 

 Porém, a inserção dessas metodologias no ensino são ainda uma prática distante 

da realidade de muitas escolas do Brasil, devido à falta de recursos que as instituições 

possuem. Gandro (1995) pontua:  

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 de tais conteúdos (...). 

Este fato pode ser facilmente evidenciado, na maioria dos manuais de 

vestibulares que apresentam uma enorme lista de conteúdos necessários à 

aprovação, sem priorizar o raciocínio do aluno (...). (GANDRO, 1995, p. 8). 

 Portanto, podemos perceber na fala da autora outro motivo do qual a inserção do 

lúdico nas práticas educativas se torna algo inflexível, a necessidade de cumprir a 

ementa exigida pela hierarquia torna inviável a dedicação de tempo para aplicar novas 

metodologias, como os jogos, que podem ser processos muito ricos e formativo para os 

alunos, pois a criança desenvolverá aspectos cognitivos essenciais para seu 

desenvolvimento e amadurecimento. A partir disso, podemos concluir que as atividades 

lúdicas vão além de um momento educativo que envolve diversão e lazer, mas também 

uma maneira da criança enxergar além do conteúdo e estabelecer relações que a 

amadurecem como ser social, assim como afirma Egídio (2014): 

“Os jogos tradicionais infantis, tais como: amarelinha, esconde-esconde, 

pular corda, dominó, são os maiores exemplos desta impregnação cultural, 

criada e difundida pelo homem como passatempo e divertimento, ou seja, 

atividade lúdica, de prazer, para auxiliar o indivíduo a se relacionar com o 

mundo que o cerca, com as coisas, as pessoas e consigo mesmo.” (EGÍDIO, 

2014, p. 13). 

Com nossa experiência, buscamos promover um torneio envolvendo o dominó 

de frações, em uma situação de brincadeira e ambiente descontraído, em que a interação 
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dos alunos pudesse ser utilizada como instrumento motivador de interesse e 

aprendizado. Em situações de educação, o jogo “passa a ter o caráter de material de 

ensino quando considerado promotor de aprendizagem. A criança, colocada diante de 

situações lúdicas, apreende a estrutura lógica da brincadeira e, deste modo, apreende 

também a estrutura matemática presente” (MOURA, 1996, p. 80). 

3. “Torneio” Dominó de Frações 

 A proposta do jogo foi pensada afim de haver uma familiaridade maior dos 

discentes com diferentes frações mediante sua representação, partindo do pressuposto 

que esse momento poderia facilitar as próximas etapas do aprendizado, além da ação de 

exercer raciocínio lógico e uma prática colaborativa entre os alunos. 

 O primeiro momento ocorreu na aula da professora supervisora onde procurou-

se observar o desempenho dos alunos com a introdução do conceito de frações e as 

principais dúvidas. Na aula seguinte, a turma foi dividida em quatro grupos de cinco 

pessoas, e foram orientados a jogar entre si com as mesmas regras do dominó 

tradicional:  

• Todos os participantes devem receber a mesma quantidade de peças, no caso de 

sobrar, deixar no “monte”. 

• Quando alguém não tiver uma peça que dê pra jogar, comprar no “monte” ou 

passar a vez até quando houver a próxima possibilidade de jogo.  

• Os colegas podem ajudar uns aos outros no caso de dúvida sobre a fração e/ou 

sua representação.  

• Vence quem acabar com as peças primeiro.  

• Cada grupo deverá permutar com algum outro pelo menos três vezes ao findar as 

partidas), para os jogadores se familiarizarem com o jogo (a permutação pode 

variar, dependendo do tempo que levará cada partida. Após as três partidas, 

haverá uma “final”.  

• Os ganhadores de cada um dos grupos atuais, irão competir entre si 

representando esse mesmo conjunto, serão 4 ou 5 alunos disputando o 1º lugar 

com premiação para o time, sendo esta para instigar o espírito competitivo entre 

eles. 
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• Na “final”, o aluno que cometer erro de peças em relação à fração estará 

desclassificado.  

 Após a explicação de todas as regras e início das partidas, nota-se que a não 

permutação das equipes, mantendo as que haviam sido formadas, possibilitaria o 

aumento da competitividade entre eles, até mesmo na hora de torcer para o colega que 

era do seu grupo na final. Então, as equipes apenas foram orientadas que jogassem as 

primeiras disputas e que seria avisado o momento em que a partida estaria valendo a 

“vaga na final”.  

4. Discussões e análise 

 Na aula expositiva da supervisora, os conteúdos abordados foram, leitura de 

frações, classificação das frações próprias e impróprias e frações equivalentes. Foi 

possível notar que muitos alunos não tinha o conceito de fração bem consolidado, ao se 

depararem com a tarefa de transformar uma fração em um número natural, por exemplo, 

em média 80% da sala não sabiam o que fazer, ou seja, muitos ainda não conseguiam 

interpretar o que é uma fração e o que ela representa. Algumas dúvidas também foram 

frequentes na leitura de frações com denominador com potência de dez, sinto que 

muitos conceitos eram executados mecanicamente, por exemplo, faziam a leitura de 

frações com denominador maior que 10 inserindo “avos” no final sem nenhum 

questionamento, porém, não conseguiam entender a leitura: “dois milésimos”, “cinco 

centésimos”, pois eram denominadores que deveriam ser lidos com „avos‟ “pois é um 

número maior que dez”. Em suma, a aula expositiva, foi bem movimentada e com 

muitas dúvidas, e a ideia do jogo que ocorreria na aula seguinte, era justamente para que 

os alunos se sentissem mais à vontade com o conteúdo e pudessem discutir sobre, 

mediante um ambiente descontraído, enquanto o jogo ocorresse. 

 Posteriormente, na aula que os alunos jogaram o Dominó, a principal dificuldade 

observada era contar os quadradinhos totais e os pintados das representações 

geométricas de cada fração, havendo algumas confusões e erros no percorrer do jogo. 

Durante a ocasião uma aluna diz: “ué é fácil, é só contar os quadradinho de um lado e 

do outro e multiplicar”, depois disso os outros alunos fizeram o mesmo e contaram 

todos os quadradinho para “conferir” se o resultado era o compatível, e demonstraram 

uma certa surpresa em suas expressões ao chegarem na resposta. É interessante observar 
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que o conceito de área ainda não está bem fixado para os alunos; de acordo com a 

BNCC (Brasil, 2019) nas competências específicas de Matemática para o quinto ano, o 

aluno já deve conseguir “resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das 

grandezas comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a 

transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais.” Isso nos 

traz a reflexão, que nem sempre estaremos diante uma turma de conhecimento nivelado, 

e que não devemos tratar de forma igualitária aqueles que são diferentes (BOURDIEU, 

1966), procurando não ignorar a dificuldade do nosso aluno que interfere diretamente 

nos próximos conteúdos a serem estudados, atrapalhando o processo de aprendizagem 

do indivíduo.  

 Em alguns momentos, os alunos fechavam o jogo, isso ocorre quando o 

correspondente das extremidades é jogado sete vezes antes e não há mais possibilidade 

de continuar. Ganhava aquele que estava com menos peças até ali. Ainda, muitos alunos 

sentiram dúvidas nas peças de um inteiro, pois o jogo apresenta mais de uma opção de 

representação. 

 

Figura 02: Representações de 1 inteiro. Fonte: Autores. 

 A ideia é que a peça 1/1 seria correspondente da peça com dois retângulos 

pintados, pois em tese eles representariam2/2  que, ao simplificarmos, voltaria para a 

fração anterior, porém as outras duas peças com um quadrado branco e sem nenhuma 

figura, foram usadas como “coringa”, pois foram jogadas na mesma situação. 
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 Após terem jogado duas partidas, uma aluna de um grupo disse que estava 

entediada e que o jogo já estava “chato”, um outro aluno também disse, que não queria 

mais jogar, porém observamos que a primeira aluna era justamente aquela que havia 

dito para multiplicarmos a quantidade de quadrados laterais para saber o total e também 

notamos que na aula anterior ao jogo em que a professora introduziu o conteúdo, ela 

teve muita facilidade com a atividade, terminando rapidamente a tarefa que foi passada 

depois da explicação. Opostamente ao caso dessa aluna, o segundo aluno que não queria 

mais jogar possuía muita dificuldade em saber qual a peça que representava a fração na 

forma geométrica. Percebemos que ele não havia abstraído a ideia de multiplicar as 

laterais, e contava quadradinho por quadradinho. Podemos refletir a partir disso, que o 

jogo é interessante para mediar a fixação do aprendizado, pois pode tornar-se entediante 

para aquele que já possui conhecimento prévio bem formulado ou difícil e 

desestimulante, para aquele que não possui alguns alicerces estruturados. 

 No momento em que os alunos reclamaram, resolvemos avisar que a próxima 

partida iria selecionar o representante do grupo que disputaria o “prêmio” na intenção 

do clima mudar, e para nossa sorte, deu certo. Os alunos mudaram completamente o 

comportamento, ficaram agitados e diziam “agora eu vou jogar sério”, “ai meu Deus, 

agora vou concentrar”, inclusive corrigiam a postura na cadeira e ficaram engajados na 

disputa. Após essa partida, uma mesa foi colocada no centro da sala para os quatro 

competidores jogarem, e os colegas ficaram em volta juntamente com uma professora 

de apoio que acompanha a turma. Todos estavam ansiosos, e quando dissemos que 

aquele que errasse a jogada referente à fração da peça, estaria desclassificado, alguns 

diziam, “Nossa!!”, “Vixi...”, demonstrando ainda mais preocupação e ansiedade. Foi um 

momento engraçado e gratificante, pois percebemos o engajamento e vemos os alunos 

motivados com a atividade. 

 Na final, o ganhador apresentou uma estratégia muito inteligente e inesperada. 

Ele percebeu que havia uma ponta do jogo que só ele tinha a peça que desbloqueava a 

jogada, assim, continuou jogando só na outra ponta, guardando a peça do desbloqueio. 

Chegou um momento que a adversária não continha mais nenhuma peça da ponta livre, 

e começou a passar jogadas. Ele então conduziu o jogo dessa forma, até sobrar a última 

peça que era a que correspondia ao lado travado. A professora de apoio também ficou 

surpresa, pois não havíamos percebido um desenvolvimento estratégico até então, 
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apesar de que um dos nossos objetivos com a proposta do jogo era estimular o 

raciocínio lógico e a elaboração de boas estratégias. Os colegas do grupo do ganhador 

comemoraram juntos com muito entusiasmo e receberam uma caixa de chocolates como 

premiação. Um aluno disse: “tia, e a gente não ganha nem uma balinha?”, com uma 

expressão desanimada, representando, em certo sentido, um momento engraçado, mas 

que nos leva a refletir as questões de afetividade e sociais presentes nos processos de 

sala de aula. Vemos que não podemos nos furtar das questões emocionais envolvidas 

em atividades como essas e o planejamento deve considerar o acolhimento de todos os 

alunos, independentemente dos resultados por eles obtidos. Nesse sentido, estávamos 

preparados e o restante da turma foi também presenteado com balas, ação justificada 

pela participação e a valorização do envolvimento de todos. 

 

Figura 03: Alunos do 6º ano jogando Dominó de Frações. Fonte: Autores. 

5. Considerações Finais 

 Desenvolver atividades lúdicas pode ser muito gratificante e gerar situações 

bastantes inesperadas que enriquecem o aprendizado tanto do professor, quanto do 

aluno, porém nem sempre é possível efetuá-las, pela falta de recursos, materiais e aquela 

velha necessidade de “passar todo o conteúdo”. No momento em que o aluno participa 

de um jogo ou alguma outra atividade educativa, ele aprende focado em outros pontos, 

excluindo o pensamento que correlaciona o envolvimento da matemática com um 

trabalho penoso e desinteressante. 

 Vale ressaltar que é importante conhecer o nível de conhecimento dos alunos 

sobre determinado conteúdo sempre antes de desenvolver alguma atividade, pois, o 

processo pode não ser tão proveitoso, ou até mesmo desestimulante para alguns.  

 Em suma, pôde ser notado que a aplicação do conteúdo na aula expositiva gerou 

maior número de dúvidas em relação à aula lúdica, porém, também é possível observar 
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que uma aula expositiva abrangeu mais conteúdos teóricos que o próprio jogo que 

apenas mediava a relação geométrica com a algébrica. Entendemos que a atividade foi 

proveitosa devido à participação e o entusiasmo dos alunos, gerando diálogos 

produtivos e cumprindo os objetivos, que não só visavam o lado educacional como 

também um momento de diversão para os educandos. 
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RESUMO 

 Este trabalho relata a experiência de uma intervenção realizada no Centro de  Educação em Período 

Integral - Lyceu de Goiânia, e mostra como foi a participação e desenvolvimento e a interação dos alunos 

das turmas A e D do terceiro ano do ensino médio diante de questões do  Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) usando o método de resolução de problemas de  George Polya, o qual visa trabalhar 

estratégias para que o aluno utilizando de quatro etapas (compreensão, elaboração de um plano, execução 

do plano e  retrospecto) possa desenvolver a competência de resolução de problemas, buscando encontrar 

elementos e assim chegar numa resposta, o que é diferente do convencional em que o aluno fica preso a 

ideia de apenas procurar ―a resposta certa‖. Com isto foi encontrado um grande déficit na leitura e 

compreensão das questões, além da falta de interesse por parte dos alunos que afirmavam a grande 

importância do ENEM mas que não se dedicavam às atividades propostas, e também encontrou-se o 

grande problematizador na aprendizagem da matemática na rede pública de ensino, o tempo, que se 

demonstrou muito curto para que houvesse uma associação satisfatória da metodologia proposta diante do 

que é indicado na Base Comum Curricular (BNCC). 

Palavras-chave: Resolução de Problemas; Ensino de Matemática; ENEM; Engajamento dos Estudantes. 
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1. Introdução  

 Uma das ações que podemos pensar sobre o trabalho desenvolvido pelos  

pibidianos, a partir da proposta do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), é a prática de atividades propostas tais como a intervenção direta 

(assim como a regência), e inovadora (por ser diferente das atividades realizadas pela 

professora da turma), dentro da sala de aula, buscando a participação ativa dos alunos, 

motivando-os e gerando um ambiente propício à construção de ideias e conceitos, para a 

preparação desses alunos não apenas para o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), outras provas e exames, mas também para uma realidade de conquistar o 

ensino superior ou um concurso. 

 Ao observar o CEPI Lyceu de Goiânia nota-se uma grande dispersão dos alunos 

durante as aulas, por ser um colégio de período integral, muitos alunos levam 

travesseiros de casa que supostamente seriam usados para o momento de recreação mas 

acabam sendo utilizados em sala de aula. Além disso, há uma grande dificuldade de 

interação dos alunos com o conteúdo trabalhado pela professora, eles fazem poucas 

perguntas e pouquíssimos realizam as atividades propostas. 

 De modo geral, os alunos apresentam dificuldades com a leitura de enunciados 

de problemas matemáticos. Os alunos do colégio não são exceção e, pelo fato de 

estarem no 3° ano, eles mesmos sugeriram à professora supervisora que trabalhasse com 

eles questões do ENEM, para que pudessem se preparar para esta avaliação. Partindo 

desta iniciativa, procurou-se elaborar ações a partir do referencial da heurística de Polya 

para que os alunos pudessem desenvolver, além do conhecimento de questões do 

ENEM, estruturas de pensamento e ações para lidar com a resolução de problemas de 

um modo mais amplo e significativo.  

 Deste modo, surge o projeto de ensino "Pensando no ENEM" objetivando o 

desenvolvimento de estratégias de compreensão, interpretação de enunciados de 

problemas, elaboração e execução de planos para resolver e compreender o que foi 

realizado. Além disso, outro objetivo foi auxiliar os alunos no desenvolvimento de 

autoestima para lidar com situações problemas e de tomarem consciência de sua 

capacidade diante deste processo. 
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2. Referencial  

 O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado em 1998 com o 

objetivo de avaliar o conhecimento dos estudantes do ensino médio, além de servir 

como critério de seleção para que os estudantes concorram a uma vaga em universidade 

pública pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou tentar uma bolsa de estudos pelo 

Programa Universidade para Todos (ProUni). Desde 2009 as provas do ENEM contam 

com 180 questões e uma redação, a prova ocorre em dois domingos, e é dividida em 5 

habilidades, sendo quatro de 45 questões (Linguagens, Matemática, Ciências da 

natureza, Ciências Humanas) e a quinta habilidade é Redação. O primeiro dia possui 90 

questões (concentrado na disciplina de humanas) e a redação, com 5h30min de duração 

o que dá ao aluno uma média de 3 min para responder a questão e marcar o gabarito, e 

1h para produzir a redação. No segundo dia são mais 90 questões (concentrado nas 

disciplinas de exatas) com 5h de duração, o que dá ao aluno uma média de 3,33 min 

para responder e assinalar o gabarito. 

Segundo Andrade (1998), George Polya começou seu trabalho com a resolução 

de problemas no ano de 1944, mas apenas na década de 60 foram surgir grupos de 

investigação ao método de resolução de problemas, ficando assim famoso na década de 

70 nos Estados Unidos. Em 1995, Polya lança seu livro ―A arte de resolver problemas‖, 

ficando assim conhecido como a heurística de Polya, ela traz quatro passos, sendo eles:  

1- compreensão:  num primeiro momento o enunciado deve estar muito bem 

compreendido, o estudante deve identificar bem a incógnita, os dados e as 

condicionantes; 

2- elaboração de um plano: ao ter conhecimento de quais as contas e os desenhos 

necessários para obter a incógnita teremos um plano, e se não conseguir criar um plano 

tente fazer algum problema parecido mas com o grau de dificuldade menor; 

3- execução do plano: precisa-se ter a certeza de que seu plano abrange todo o 

problema, assim a execução será apenas a confirmação de um bom plano. O que 

também faz o aluno refletir se é possível dizer que seu plano está correto e/ou se é 

possível demonstrá-lo. 
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4- retrospecto: tem o objetivo de consolidar o conhecimento adquirido naquele 

problema de modo que ao terminar um problema é preciso revisar os passos que o 

compunha, analisar se seria possível resolvê-lo de outra maneira. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que define o 

conjunto de conteúdos progressistas para aprendizagem essencial à formação do 

indivíduo, sendo composta por competências e habilidades, sendo definidas como: 

―Competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes 

e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e do mundo do trabalho.‖ (BNCC, 2017, p. 8). 

A competência de resolução e formulação de problemas é composta por 16 

habilidades, sendo a competência com maior número de habilidades diante do ensino da 

matemática em todo ensino médio, assim podemos perceber sua importância diante do 

ensino e da formação do indivíduo. Diante disso a BNCC afirma que: 

―No caso da resolução e formulação de problemas, é importante contemplar 

contextos diversos (relativos tanto à própria Matemática, incluindo os 

oriundos do desenvolvimento tecnológico, como às outras áreas do 

conhecimento). Não é demais destacar que, também no Ensino Médio, os 

estudantes devem desenvolver e mobilizar habilidades que servirão para 

resolver problemas ao longo de sua vida – por isso, as situações propostas 

devem ter significado real para eles. Nesse sentido, os problemas cotidianos 

têm papel fundamental na escola para o aprendizado e a aplicação de 

conceitos matemáticos, considerando que o cotidiano não se refere apenas às 

atividades do dia a dia dos estudantes, mas também às questões da 

comunidade mais ampla e do mundo do trabalho.‖ (BNCC, 2017, p. 535). 

3. Metodologia 

 Foram escolhidas as turmas A e D do terceiro ano do ensino médio, sendo a 

turma A composta por 30 alunos e, baseado em outras experiências com a classe, 

podemos dizer que estes alunos são muito participativos. A turma D faz parte do ensino 

médio e técnico em Administração e são a única turma técnica ofertada na escola, 

composta por 15 alunos e baseado também em outras experiências, essa turma se 

apresentou mais adiantada na disciplina de matemática por terem matérias no técnico 

que utilizavam alguns conceitos matemáticos. 

Utilizamos várias questões baseadas na heurística de Polya, que chamamos 

Roteiro (Apêndice I, p.14), para que quando os alunos tivessem contato com as questões 

do ENEM pudessem ter uma orientação do que procurarem no enunciado, identificarem 
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a variável trabalhada na questão, para criarem assim seus próprios planos de ação para 

uma futura resolução das questões, mas deixando bem claro aos alunos que o 

importante não era chegar numa resposta final e concreta, mas valorizar o processo de 

encontrar a resposta. 

  As questões anteriores do ENEM (Anexo I e II, p.12-13) foram escolhidas pela 

pibidiana e baseadas nos conteúdos de matemática financeira: juros simples, acréscimo 

e decréscimo, que estavam sendo trabalhados em sala de aula, reforçando assim o que 

os alunos estavam aprendendo. 

4. Desenvolvimento das atividades 

 As atividades foram entregues aos alunos com antecedência e com o intuito de 

que fizessem a leitura e respondessem em casa para que num segundo momento, em 

sala, ser realizada a partilha de seus resultados, podendo assim serem sanadas as 

dúvidas através de discussões voltadas às respostas obtidas, de forma que houvesse 

maior interação entre os alunos e com o conteúdo matemático. 

 As atividades foram realizadas em cinco aulas ao longo de duas semanas: 

1° semana: 

 No primeiro dia, foi entregue nas duas turmas o Roteiro (Apêndice I, p.14) e as 

questões da primeira semana (Anexo I, p.12) durante a aula e foi explicado aos alunos 

como funcionaria o processo já citado na metodologia. 

 No segundo dia, foi o prazo retorno das duas turmas, na turma D seis alunos de 

quinze entregaram as atividades, sendo que três estavam com as mesmas respostas. Foi 

a pedido de um dos alunos que a pibidiana corrigisse as questões no quadro para que 

eles conseguissem visualizar melhor as alternativas da questão-problema:  

(NOVO ENEM-2009) - João deve 12 parcelas de R$ 150,00 referentes ao cheque 

especial de seu banco e cinco parcelas de R$ 80,00 referentes ao cartão de crédito. O 

gerente do banco lhe ofereceu duas parcelas de desconto no cheque especial, caso João 

quitasse esta dívida imediatamente ou, na mesma condição, isto é, quitação imediata, 

com 25% de desconto na dívida do cartão. João também poderia renegociar suas dívidas 

em 18 parcelas mensais de R$ 125,00. Sabendo desses termos, José, amigo de João, 
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ofereceu-lhe emprestar o dinheiro que julgasse necessário pelo tempo de 18 meses, com 

juros de 25% sobre o total emprestado. A opção que dá a João o menor gasto seria: 

a) renegociar suas dívidas com o banco. 

b) pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação das duas dívidas. 

c) recusar o empréstimo de José e pagar todas as parcelas pendentes nos devidos prazos. 

d) pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cheque especial e pagar 

as parcelas do cartão de crédito. 

e) pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cartão de crédito e pagar 

as parcelas do cheque especial. 

A princípio os alunos guiaram o caminho da resposta dando sugestões de como 

deveriam serem feitas as contas, e depois ao analisar as opções não conseguiram 

encontrar o melhor caminho, foi quando a professora supervisora fez a intervenção 

analisando as partes já encontradas e assim pôde-se chegar uma resposta. Na turma A 

nenhum aluno fez a atividade e foi negociado que na sexta-feira voltaria a ser 

trabalhada. 

 Na sexta-feira, nenhum dos alunos da turma A fez a atividade em casa, como 

proposto, e apenas dois alunos de trinta fizeram e entregaram durante a aula, ficando 

assim inviável de se fazer uma intervenção. Na turma D restou uns minutos no final da 

aula e eles pediram para que fosse resolvido a segunda questão: 

(NOVO ENEM-2009) - Uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE) estabeleceu a obrigatoriedade de adição de biodiesel ao óleo diesel 

comercializado nos postos. A exigência é que, a partir de 1.o de julho de 2009, 4% do 

volume da mistura final seja formada por biodiesel. Até junho de 2009, esse percentual 

era de 3%. Essa medida estimula a demanda de biodiesel, bem como possibilita a 

redução da importação de diesel de petróleo. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 12 jul. 2009(adaptado). Estimativas indicam 

que, com a adição de 4% de biodiesel ao diesel, serão consumidos 925 milhões de litros 

de biodiesel no segundo semestre de 2009. Considerando-se essa estimativa, para o 
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mesmo volume da mistura final diesel/biodiesel consumida no segundo semestre de 

2009, qual seria o consumo de biodiesel com a adição de 3%? 

a) 27,75 milhões de litros. 

b) 37,00 milhões de litros. 

c) 231,25 milhões de litros. 

d) 693,75 milhões de litros. 

e) 888,00 milhões de litros. 

Muitos alunos fizeram o questionamento de por que deveria ser usado 3% (a 

diferença entre o anterior e o atual) e não 7% (soma do anterior com o atual). Levando a 

questão para a heurística, encontramos a dificuldade dos alunos na compreensão e 

leitura do exercício, impossibilitando de que fosse passado para a próxima etapa da 

elaboração do plano de ação.  

2° semana: 

 Na segunda-feira entregou-se o questionário (Apêndice II, p.15-16) e foram 

recolhidos após 15 minutos, também entregou-se às questões da segunda semana 

(Anexo II, p.13) e em acordo com a classe foi pedido novamente que eles fizessem em 

casa como da primeira vez e deveriam retornar com as atividades prontas na quarta-

feira. 

 Na quarta-feira, as carteiras foram postas em dupla para que os alunos pudessem 

discutir seus estudos dirigidos, mas nenhum havia feito na turma A, logo eles utilizaram 

do tempo da aula para fazer a atividade, onde pôde ser observado uma grande 

dificuldade em entender o que estava sendo proposto, ou seja, eles não estavam 

conseguindo estabelecer uma conexão entre o Roteiro (Apêndice I, p.14) e as questões 

do ENEM (Anexo II, p.13), a ponto de não saberem qual era para ser respondida, 

apenas olhavam para a questão do ENEM e queriam encontrar a resposta, então passou-

se de carteira em carteira perguntando quais eram as dificuldades e induzindo-os a 

fazerem suas próprias hipóteses de solução, como estavam em duplas eles juntaram as 

ideias para conseguir responder o estudo dirigido, mas ainda surgiram dúvidas sobre 



 

   

 
 

179 

 

Anais do Seminário 
Pibid Subprojeto 

Matemática Goiânia 

como analisar os juros quando era isento e se cobrava imposto de renda, mas no fim a 

turma chegou a ter maior êxito na atividade mesmo não procedendo da maneira 

planejada. Na turma D apenas um aluno havia feito, logo eles continuaram em duplas e 

foi passado de carteira em carteira para ajudá-los pois também houve uma grande 

quantidade de alunos com dúvidas na questão: 

ENEM (2018) - O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu 

―colesterol bom‖ com a taxa do seu ―colesterol ruim‖. Os exames periódicos, realizados 

em um paciente adulto, apresentaram taxa normal de ―colesterol bom‖, porém, taxa do 

―colesterol ruim‖ (também chamado LDL) de 280 mg/dL. O quadro apresenta uma 

classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. 

 

O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, 

realizou o exame logo após o primeiro mês, e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês 

seguinte, realizou novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. 

De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do 

paciente é: 

a) ótima. 

b) próxima de ótima. 

c) limite 

d) alta. 

No procedimento de tirar duas porcentagens do valor 25% e 20%, os alunos 

alegaram que deveria ser retirado 45 % (soma das melhoras) do valor enquanto o que se 

pedia era para calcular cada porcentagem de uma vez, encontrando assim o mesmo 

problema que surgiu na primeira semana da aplicação. 
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5. Considerações finais 

Visto que a maioria dos alunos não tiveram compromisso com os acordos feitos 

em sala, foi aplicado um questionário (Apêndice II, p.15-16) para que eles refletissem 

sobre o que iriam fazer quando acabasse o ano letivo, mas com o propósito principal de 

instigá-los a perceberem a importância das atividades que estavam sendo propostas e a 

postura que eles estavam tendo. 

Questionário: 

1- Você irá fazer o ENEM 2019? 

2- Marque a importância do ENEM para você, sendo 0 irrelevante e 5 muito 

importante. 

3- Quais são seus planos para depois de acabar o Ensino Médio?  

( ) Fazer cursinho; ( ) Fazer faculdade; ( ) Trabalhar; ( ) Trabalhar e fazer 

faculdade; ( ) Outro: ____________ . 

4- Quais tipos de questão você prefere responder: 

( ) As que valem nota; ( ) As que você tem interesse; ( ) Exercícios propostos; 

( ) Todas as opções anteriores; ( ) Nenhum. 

5- Você sabia que os alunos pediram a professora Anéia para que fossem 

trabalhadas questões do ENEM? 

( )SIM ( )NÃO 

6- Marque a importância da atividade de interpretação das questões do ENEM, 

sendo 0irrelevante e 5 muito importante. 

7- Faça uma sugestão de como seria mais interessante abordar esse tipo de 

questão (do ENEM) em sala de aula: 

___________________________________. 

 A seguir, veremos os resultados do questionário como um comparativo: 
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Gráfico 1: Planos futuros turma A 

 

 

Gráfico 2: Planos futuros turma D 

 

É notável que a maioria dos alunos pretende continuar estudando depois de 

acabarem o ensino médio, a maioria dos alunos nas duas turmas alegou que a 

importância do ENEM e a relevância da atividade eram 5, mas apenas 39 de 60 alunos 

pretendiam realizar o exame. Cerca de 25 alunos, desconheciam o fato de que houvesse 

tido a sugestão da professora trabalhar questões do ENEM e sugeriram que tivessem 

mais atividades do ENEM valendo nota. 

Além disso, houveram outros fatores que dificultaram a realização deste projeto, 

e o principal deles é o tempo requerido pela atividade, para que os alunos pudessem 

assimilar as etapas da heurística com as questões do ENEM, precisaríamos de mais 
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aulas dentro de um conteúdo trabalhado, e é o que entra em conflito com o tempo para 

cumprir o planejamento pedagógico da professora supervisora. 

 Na universidade são apresentadas inúmeras formas de ensino-aprendizagem 

(métodos ativos, estratégias no uso dos recursos didáticos) capazes de levar o aluno a ter 

uma experiência satisfatória, mas infelizmente o que foi observado na escola é que 

diante do curto prazo fornecido para a realização da introdução de conteúdos e o 

trabalho das habilidades propostas pela BNCC acaba se tornando inviável reproduzir 

essas metodologias dentro da sala de aula, o que faz com que os professores optem por 

uma matemática mais mecanizada e que não leva o  aluno a criar uma associação com o 

que ele vive fora da escola. 

 O uso da heurística de Polya fornece aos alunos uma estrutura que contempla 

qualquer tipo de questão, e todos os conteúdos, pois ao seguir as etapas se cria um 

raciocínio progressivo até se encontrar a resposta. Os alunos que conseguiram seguir as 

etapas encontraram caminhos diferentes para uma mesma questão, onde puderam 

debater com os colegas qual seria a forma mais rápida de se resolver, lembrando que o 

ENEM e outras provas internas e externas são determinadas pelo tempo gasto em cada 

questão. 
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Anexos 

Anexo I 

1° SEMANA: 

(NOVO ENEM-2009) - João deve 12 parcelas de R$ 150,00 referentes ao cheque 

especial de seu banco e cinco parcelas de R$ 80,00 referentes ao cartão de crédito. O 

gerente do banco lhe ofereceu duas parcelas de desconto no cheque especial, caso João 

quitasse esta dívida imediatamente ou, na mesma condição, isto é, quitação imediata, 

com 25% de desconto na dívida do cartão. João também poderia renegociar suas dívidas 

em 18 parcelas mensais de R$ 125,00. Sabendo desses termos, José, amigo de João, 

ofereceu-lhe emprestar o dinheiro que julgasse necessário pelo tempo de 18 meses, com 

juros de 25% sobre o total emprestado. A opção que dá a João o menor gasto seria: 

a) renegociar suas dívidas com o banco. 

b) pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação das duas dívidas. 

c) recusar o empréstimo de José e pagar todas as parcelas pendentes nos devidos prazos. 

d) pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cheque especial e pagar 

as parcelas do cartão de crédito. 

e) pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cartão de crédito e pagar 

as parcelas do cheque especial. 

(NOVO ENEM-2009) - Uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE) estabeleceu a obrigatoriedade de adição de biodiesel ao óleo diesel 

comercializado nos postos. A exigência é que, a partir de 1.o de julho de 2009, 4% do 

volume da mistura final seja formada por biodiesel. Até junho de 2009, esse percentual 

era de 3%. Essa medida estimula a demanda de biodiesel, bem como possibilita a 

redução da importação de diesel de petróleo. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 12 jul. 2009(adaptado). Estimativas indicam 

que, com a adição de 4% de biodiesel ao diesel, serão consumidos 925 milhões de litros 

de biodiesel no segundo semestre de 2009. Considerando-se essa estimativa, para o 
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mesmo volume da mistura final diesel/biodiesel consumida no segundo semestre de 

2009, qual seria o consumo de biodiesel com a adição de 3%? 

a) 27,75 milhões de litros. 

b) 37,00 milhões de litros. 

c) 231,25 milhões de litros. 

d) 693,75 milhões de litros. 

e) 888,00 milhões de litros. 
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Anexo II 

2º SEMANA: 

ENEM (2011) - Um jovem investidor precisa escolher qual investimento lhe trará maior 

retorno financeiro em uma aplicação de R$ 500,00. Para isso, pesquisa o rendimento e o 

imposto a ser pago em dois investimentos: poupança e CDB (certificado de depósito 

bancário). As informações obtidas estão resumidas no quadro: 

 

 

Para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa é: 

a) a poupança, pois totalizará um montante de R$ 502,80. 

b) a poupança, pois totalizará um montante de R$ 500,56. 

c) o CDB, pois totalizará um montante de R$ 504,38. 

d) o CDB, pois totalizará um montante de R$ 504,21. 

e) o CDB, pois totalizará um montante de R$ 500,87. 

 

ENEM (2018) - O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu 

―colesterol bom‖ com a taxa do seu ―colesterol ruim‖. Os exames periódicos, realizados 

em um paciente adulto, apresentaram taxa normal de ―colesterol bom‖, porém, taxa do 

―colesterol ruim‖ (também chamado LDL) de 280 mg/dL. O quadro apresenta uma 

classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. 
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O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, 

realizou o exame logo após o primeiro mês, e a taxa de LDL reduziu 25%. No mês 

seguinte, realizou novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. 

De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do 

paciente é: 

a) ótima. 

b) próxima de ótima. 

c) limite 

d) alta. 

e) muito alta. 
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Apêndices 

Apêndice I 

ROTEIRO: 

Observe a questão proposta e responda: 

1-Quais são os dados do problema? Algum não ficou tão claro? 

2-O que o exercício propõe que seja feito? 

3-Há algum dado que você nunca teve contato ou já tenha visto mas não sabe do que se 

trata? 

4-Precisa fazer alguma transformação de unidade de medida? 

Pense em formas de resolver a questão. 

5- Há alguma operação que você não sabe como é feita? 

6-Trace uma forma de resolver a questão, e descreva sua dificuldade e sua facilidade 

emencontrá-lo. 
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Apêndice II 

QUESTIONÁRIO 

1. Você irá fazer o ENEM 2019? 

( ) SIM. 

( ) NÃO. 

2. Marque a importância do ENEM para você, sendo 0 irrelevante e 5 muito importante. 

0   1   2   3   4   5 

3.Quais são seus planos para depois de acabar o Ensino Médio?  

( ) Fazer cursinho. 

( ) Fazer faculdade. 

( ) Trabalhar. 

( ) Trabalhar e fazer faculdade. 

( ) Outro: ____________________________________________________________. 

4.Quais tipos de questão você prefere responder: 

( ) As que valem nota. 

( ) As que você tem interesse. 

( ) Exercícios propostos. 

( ) Todas as opções anteriores. 

( ) Nenhum. 

5.Você sabia que os alunos pediram a professora Anéia para que fossem 

trabalhadasquestões do ENEM? 

( ) SIM. 

( ) NÃO. 
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6. Marque a importância da atividade de interpretação das questões do ENEM, sendo 0 

irrelevante e 5 muito importante. 

0   1   2   3   4   5 

7. Faça uma sugestão de como seria mais interessante abordar esse tipo de questão (do 

ENEM) em sala de aula__________________________________________________. 

Nome:__________________________________________________ 

Turma:__________ 
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RESUMO 

O presente trabalho consiste no relato de experiência construído acerca de um jogo sobre matemática 

financeira em uma turma do 3
o
 ano do Ensino Médio de um Centro de Ensino de Período Integral (CEPI) 

localizado em Goiânia/GO. As ações aqui relatadas foram delineadas no âmbito dos projetos propostos 

para a comunidade escolar do CEPI via parceria escola-universidade por meio do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto Matemática da Universidade Federal de Goiás 

(UFG). A atividade contribui para o melhor entendimento dos alunos no conteúdo de matemática 

financeira, além de promover interação dos bolsistas pibidianos com a turma. Além disso, foi elaborada 

sob a perspectiva de que o conteúdo matemático poderia ser aprendido por meio de metodologias 

diferentes da convencional. Com esse trabalho, pudemos analisar melhor como alguns alunos se 

comportam diante do processo de aprendizagem de determinados conteúdos e, também, refletir 

possibilidade de melhorar a nossa formação como professores: aprender a pensar no que estamos fazendo, 

porque estamos fazendo e como isso pode afetar a formação dos alunos. Lembramos, ainda, que a 

Matemática, em particular no caso dos conceitos de matemática financeira, não pode ser limitada à 

dedução e aplicação de fórmulas. Com isso, buscamos motivar os alunos e promover situações que 

permitam quebrar paradigmas de que a Matemática é excludente e não acessível a todos.  

Palavras-chave: PIBID; Matemática Financeira; Ensino de Matemática; Formação Docente.  
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1. Introdução e justificativa  

O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência de uma atividade 

prática realizada com alunos de uma turma de terceiro ano do Ensino Médio de um 

Centro de Ensino de Período Integral (CEPI), localizado na região central da cidade de 

Goiânia. O CEPI atende estudantes dos três anos do Ensino Médio, com um alunato de 

350 estudantes e outros 15 do Ensino Médio Técnico em Administração, com um 

alunato total de 365. Especificamente, as atividades práticas aqui relatadas dizem 

respeito ao conteúdo de matemática financeira e sua importância no cotidiano, bem 

como o uso de estratégias além da exposição quadro-giz no ensino do conteúdo. 

As experiências relatadas estão inseridas no contexto do Programa Institucional 

de Bolsa para Iniciação à Docência (PIBID), Subprojeto Matemática, da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), Regional Goiânia. O Subprojeto busca desenvolver suas 

atividades incentivando a formação dos discentes no desenvolvimento direto de 

atividades nas escolas-campo de modo a proporcionar a esses e aos professores-

supervisores, momentos de formação e de reflexão sobre a prática pedagógica. Por meio 

dessa relação PIBID-escola, estabelecemos espaços de aprendizagem e aprimoramento 

da formação dos envolvidos. Neste contexto, a elaboração deste trabalho foi delineada 

no âmbito das atividades propostas para a comunidade escolar do CEPI, através da 

parceria com o Subprojeto. 

Observando o cotidiano do CEPI durante a apresentação do conteúdo de 

matemática financeira, notamos desinteresse por parte dos alunos em relação à 

aprendizagem do conteúdo e ainda que demonstravam dificuldades de entendimento. 

Por essa razão, buscamos identificar estratégias que nos permitissem promover 

intervenções que mudassem esse cenário. De acordo com Alves (1984), o aluno só 

aprende o que lhe é útil ao seu dia a dia, caso contrário, a aprendizagem se torna 

superficial e o aluno descarta o conteúdo logo depois. Fazer essa ligação do conteúdo 

matemático com o cotidiano escolar nem sempre é simples. Contudo, a temática da 

matemática financeira é facilmente aplicada a vivência extraescolar, tendo em vista que, 

é um saber primordial na sociedade capitalista em que vivemos. Porém, havia ainda, a 

necessidade de instigar a vontade acerca do conteúdo. 
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A Matemática Financeira possui um importante  aspecto  positivo ao 

aprendizado:  o  seu  alto grau  de  aplicabilidade  em  situações  cotidianas. 

Assim, o professor pode  desenvolver  atividades  interessantes  e  

motivadoras  envolvendo  o contexto  social  onde  o  aluno  está  inserido, 

levando-o  a  se  sentir  sujeito ativo nos debates  que  envolvam  resoluções  

de problemas. Estas  situações,  onde  o  aluno precisa tomar decisões não 

serão raras. Comprar à vista ou à prazo? Vale a pena o desconto? A taxa de 

juros está muito alta? Compensa aplicar o dinheiro e comprar em outro 

momento?  A conceituação dos tópicos, bem como as atividades e exercícios 

em sala de aula podem conter situações como estas, que estimularão o aluno 

a resolvê-las, levando este conhecimento para sua vida adulta, gerindo 

melhor seu dinheiro, desenvolvendo sua educação financeira e assim tornar-

se um consumidor consciente. (GALLAS, 2013, p. 17). 

Neste contexto, surgiu a ideia de se utilizar um tipo de jogo como um 

instrumento para auxiliar no processo de ensino da matemática financeira, trazendo uma 

abordagem mais prática em um espaço de aprendizagem mais descontraído (já que 

tínhamos o desafio de vencer a desmotivação dos alunos). Buscamos uma maneira de 

elucidar aos alunos a importância dos conceitos de matemática financeira em sua 

formação não somente escolar, como para a vida. A seguir faremos um apanhado de 

alguns documentos oficiais e as informações trazidos nos permitem conhecer quão 

importantes são os apontamentos a respeito do tema, que não podem ser negligenciados 

no currículo escolar. 

2. A matemática financeira em documentos oficiais  

A matemática financeira é, sem dúvidas, um conteúdo muito relevante a ser 

aprendido no Ensino Médio, tendo em vista que está presente em tudo no nosso 

cotidiano. É através da matemática financeira que calculamos, por exemplo, os juros 

gerados por um empréstimo, o desconto de alguma mercadoria e o lucro ou o prejuízo 

obtido sobre determinado produto. Portanto, ter conhecimento sobre matemática 

financeira é essencial para o dia a dia de um cidadão. “A matemática financeira está 

hoje presente no cotidiano das pessoas. É com ela que é calculado o aumento do pão e 

do ônibus, o reajuste das prestações e o saldo devedor da casa própria.” (PARENTE e 

CARIBÉ, 1996, p. 3). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNEM), a matemática no Ensino Médio, além de ser vista como ciência, tem também 

um valor formativo, pois é uma ferramenta que serve para a vida cotidiana e para muitas 

tarefas específicas em várias atividades humanas. Além disso, os PCNEM também 

trazem competências e habilidades a serem desenvolvidas em matemática (estão 
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presentes aqui somente as habilidades que possuem ligação direta com a atividade 

realizada): 

 Ler e interpretar textos de matemática; 

 Identificar o problema (compreender enunciados, formular questões  

etc.); 

 Procurar, relacionar e interpretar informações relativas ao problema; 

 Selecionar estratégias de resolução de problemas; 

 Desenvolver a capacidade de utilizar matemática na interpretação e 

intervenção no real; 

 Aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais. 

(BRASIL, 2000, p. 46). 

 

Já o documento Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no que diz respeito 

ao Ensino Médio, aponta que “os estudantes devem desenvolver e mobilizar habilidades 

que servirão para resolver problemas ao longo de sua vida” (BRASIL, 2017, p. 535). 

Apontamentos sobre matemática financeira estão presentes em competências de 

matemática, no texto da BNCC etapa Ensino Médio e entendemos ser importante 

apresentar alguns deles. 

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3. Utilizar estratégias, conceitos, definições 

e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver 

problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados 

e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação 

consistente. 

(EM13MAT301) Resolver e elaborar problemas do cotidiano, da Matemática 

e de outras áreas do conhecimento, que envolvem equações lineares 

simultâneas, usando técnicas algébricas e gráficas, com ou sem apoio de 

tecnologias digitais 

(EM13MAT303) Interpretar e comparar situações que envolvam juros 

simples com as que envolvem juros compostos, por meio de representações 

gráficas ou análise de planilhas, destacando o crescimento linear ou 

exponencial de cada caso. 

(EM13MAT305) Resolver e elaborar problemas com funções logarítmicas 

nos quais seja necessário compreender e interpretar a variação das grandezas 

envolvidas, em contextos como os de abalos sísmicos, pH, radioatividade, 

Matemática Financeira, entre outros. (BRASIL, 2017, p. 535-537). 

   

Com isso, se vê o grande aparato relacionado aos conteúdos de matemática 

financeira, que devem estar intrínsecos na formação dos estudantes do Ensino Médio, 

permitindo a esses de tal modo apropriar-se dos conceitos que sejam capazes de 

relacioná-los e vivenciá-los em atividades cotidianas e no exercício da cidadania. 

A matemática financeira é de tal importância na formação de nossos estudantes 

que aparece elencada na BNCC quando trata o Ensino Fundamental, visando a educação 

financeira dos alunos: “podem ser discutidos assuntos como taxas de juros, inflação, 
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aplicações financeiras (rentabilidade e liquidez de um investimento) e impostos” 

(BRASIL, 2017, p.265). De acordo com o documento, o conhecimento matemático é 

necessário para todos os discentes na Educação Básica, por sua grande aplicação na 

sociedade. 

A matemática financeira também compõe as expectativas de aprendizagem no 

Currículo Referência da Rede Estadual de Goiás. Com base nas informações que ele 

contém, espera-se que o aluno saia do Ensino Médio sendo capaz de:  

 Efetuar cálculos de porcentagem, juros simples e juros compostos; 

 Resolver problema que envolva porcentagem; 

 Distinguir os juros simples dos compostos, aplicando em situações 

problemas; 

 Identificar a utilização dos conceitos da matemática financeira na vida 

diária comercial;  

 Utilizar os conceitos de matemática financeira para resolver 

problemas do dia-a-dia. (GOIÁS, SEDUCE, p. 165). 

O aprendizado da matemática financeira no Ensino Médio, tem o objetivo de 

fazer com que os educandos se tornem cidadãos conscientes, para auxiliar o indivíduo 

na construção de uma qualidade melhor de vida. Em nosso dia a dia, frequentemente 

nos deparamos com os termos como empréstimo, juros, crédito, dentre outros. Porém, 

grande parte da população não tem conhecimento suficiente sobre esses termos, e acaba 

sendo induzida á pratica instintiva, comprometendo assim suas finanças pessoais.    

Com a educação financeira inserida nas atividades educacionais, os jovens 

poderiam tratar seu dinheiro de forma mais racional, valorizar mais suas 

horas de trabalho, priorizar a qualidade de vida e consumir de forma 

consciente, pois uma vida financeiramente saudável está ligada à qualidade 

de vida. (LEITE e LEMES, 2014, p. 2).                   

3. O uso de jogos para o ensino da matemática 

Um dos elementos que valorizamos nessas experiências é a motivação dos 

alunos em adquirir conhecimentos e relacionar os conceitos e propriedades em situações 

reais. De acordo com Teixeira e Apresentação (2014), “A literatura sobre questões 

relacionadas ao ensino e à aprendizagem deixa claro que sem um agente motivador, 

dificilmente o aprendiz se torna disponível para o processo educativo, ocorrendo apenas 

uma aprendizagem mecânica e não uma aprendizagem significativa.”. Para romper a 

barreira entre o conteúdo escolar e o desinteresse dos alunos, faz-se necessário 

encontrar novos métodos de ensino. 
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Já havíamos observado em outras experiências pedagógicas que o uso de jogos 

pode facilitar o entendimento do conteúdo matemático, bem como consegue atrair maior 

interesse dos alunos, por ser algo que foge ao tradicional ensino da matemática. Já nas 

séries iniciais, os jogos como objeto de auxílio no aprendizado da matemática, são 

muito usados para o desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas das crianças. 

Além do mais “As finalidades dos jogos passam a ser compreendidas com um jeito mais 

agradável de ensinar as aulas, pois os alunos podem demonstrar suas personalidades, 

gostos, exercer sua iniciativa, responsabilidade e trabalhar cooperativamente e 

coletivamente” (SOUZA, 2010, p. 5). Adicionalmente, o jogo no Ensino Médio também 

pode trazer benefícios, pois o lúdico facilita a aprendizagem, e tendo em vista que o 

professor é o mediador da atividade, podem ser pensadas ações com jogos que sejam 

voltadas para idades e conteúdos diversos: 

O jogo escolhido pelo professor não deve propiciar ao aluno somente 

diversão, mas deve explorar o desenvolvimento de habilidades de 

organização, concentração, observação, análise, levantamento de hipóteses, 

reflexão, tomada de decisões e argumentação, além das competências e 

habilidades específicas em relação à resolução das situações-problemas [...] 

(STRAPASON, 2011, p. 36).   

É importante ressaltar que o jogo não substitui aulas, mas apresenta-se como 

aliado que contribui para romper algumas barreiras, buscando aproximar os alunos de 

situações-problema e, ao mesmo tempo, fazer surgir um interesse pelo conteúdo que 

está sendo estudado. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) trazem o jogo 

como uma forma de propor problemas de modo atrativo para o educando:  

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 

permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 

criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. 

Propiciam a simulação de situações-problema que exigem soluções vivas e 

imediatas, o que estimula o planejamento das ações; possibilitam a 

construção de uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as situações 

sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, no decorrer 

da ação, sem deixar marcas negativas. (BRASIL, 1998, p. 46). 

Ainda de acordo com os PCN’s, as atividades com jogos permitem ao professor 

avaliar a compreensão, a facilidade, a estratégia e a possibilidade de descrição do aluno. 

Além de que a participação em jogos representa um estímulo para o desenvolvimento da 

competência matemática do aluno: “enfrentar desafios, lançar-se à busca de soluções, 

desenvolvimento da crítica, da intuição, da criação de estratégias e da possibilidade de 
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alterá-las quando o resultado não é satisfatório” (BRASIL, 1998, p. 47), que são 

aspectos fundamentais no processo de aprendizagem matemático.  

De acordo com o documento da BNCC, a aprendizagem da matemática está 

relacionada diretamente à compreensão dos significados dos objetos matemáticos sem 

deixar de lado as aplicações. Nesse contexto, o documento ressalta a importância de 

“recursos didáticos como malhas quadriculadas, ábacos, jogos, livros, vídeos, 

calculadoras, planilhas eletrônicas e softwares de geometria dinâmica” (BRASIL, 2017, 

p. 276), desde que esses materiais levem os alunos ao início de um processo de 

formalização do conteúdo. Os jogos utilizados no ensino devem ser aproximados da 

realidade do aluno, possuir relação com o nível de interesse do aluno e mobilizar o 

raciocínio lógico e estratégico em detrimento de determinado conteúdo. 

Investe-se no jogo por acreditar no seu potencial pedagógico tanto para 

questionar concepções intuitivas, quanto para facilitar a compreensão de 

explicações aceitas cientificamente. Sabe-se que o senso comum leva os 

alunos a construírem inúmeras concepções alternativas e que isso se torna um 

problema ao ensino de conceitos científicos, como a Dinâmica, por exemplo, 

porque os novos conteúdos tendem a se relacionar com esses conhecimentos 

alternativos pré-existentes dificultando a mudança conceitual. (MOREIRA e 

GRECA, 2003, p. 11). 

4. Apresentação da atividade 

Durante observações e acompanhamentos realizados em aulas do conteúdo sobre 

matemática financeira em uma turma de terceiro ano do Ensino Médio, percebemos não 

apenas dificuldades conceituais, como certo desânimo por parte dos alunos, o que nos 

chamou a atenção por se tratar de um conteúdo de certa forma fácil de ser 

compreendido como elemento presente na vida cotidiana. Assim, sentimos a 

necessidade de entender o porquê disso, e procurar meios para contornar essa situação. 

Após algumas reflexões e a decisão de que utilizaríamos um jogo como recurso 

didático, delineamos como se daria o uso de um jogo que nos permitisse sanar as 

dúvidas dos alunos com relação ao conteúdo, além de levar a matemática financeira de 

uma forma diferente, e mostrar que também é possível aprender matemática e ao mesmo 

tempo se divertir. Para isso, foram criadas diversas perguntas com grau de dificuldade: 

“fácil”, “médio” e “difícil”. O jogo também trazia curiosidades acerca da matemática 

financeira, o que permitiria tornar a atividade mais dinâmica. 
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A atividade envolveu conceitos de matemática financeira, abordando, 

principalmente, a resolução de problemas envolvendo noções básicas e avançadas, 

cálculos de porcentagens, cálculo de juros simples e compostos. 

O jogo escolhido foi inspirado em outro, chamado “Jogando com estatística e 

probabilidade” (BRUNEHILDE, CORDEIRO e OLIVEIRA, 2018), em que realizamos 

adaptações que nos pareceram pertinentes.  

O jogo possui: tabuleiro, dois peões, cartas e um dado
1
. Ele foi pensado para ser 

jogado em grupo de até três pessoas, sendo dois grupos por tabuleiro. 

 

Figura 01: Foto do Tabuleiro. 

As cartas de curiosidades foram criadas com o intuito de chamar a atenção do 

aluno e fazer com que a atividade não se transformasse em algo tão monótono no qual 

eles só fossem responder exercícios. As perguntas do jogo foram pensadas visando 

mostrar a importância do conteúdo no dia a dia, a maioria coloca o próprio aluno na 

posição da pessoa que precisa resolver algum problema financeiro, na tentativa de fazer 

com que o aluno entenda a importância que o conteúdo da matemática financeira tem no 

cotidiano.  

As regras do jogo são:  

• Ambos os grupos começam na casa início; 

• Tira-se ímpar ou par para decidir qual grupo começa; 

                                                           
1 No link a seguir podem ser encontradas perguntas e curiosidades: 

https://drive.google.com/file/d/1LIiLO1Al7V-E5CTjNLZVFePitS61VeAc/view?usp=sharing . 

https://drive.google.com/file/d/1LIiLO1Al7V-E5CTjNLZVFePitS61VeAc/view?usp=sharing
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• O grupo joga o dado, conta as casas e só pode avançar após responder a 

pergunta, caso caia em uma casa de que contenha pergunta, ou após ler a curiosidade; 

• Caso o grupo erre, o outro grupo tem direito a responder; 

• Ganha o grupo que chegar ao fim do tabuleiro primeiro. 

5.  Discussões e avaliação 

O jogo aumentou a interação dos alunos com os pibidianos (licenciandos 

participantes do projeto), pois teve uma grande procura com a intenção de tirar dúvidas 

em algumas questões, promovendo assim um contato maior. Com isso, observamos que 

a maior dificuldade dos alunos é com relação a interpretação das questões. Eles, ao 

lerem a questão, não conseguem entender o texto presente nela e, consequentemente, 

também não compreendem as informações necessárias para a resolução dos problemas. 

Durante a aplicação do jogo, foi permitido o uso da calculadora. Com isso, 

notou-se que grande parte da turma preferiu realizar os cálculos necessários usando o 

aparelho, demonstrando assim pouco domínio das operações básicas. A maior 

dificuldade observada neste contexto foi com relação à potenciação, muito utilizada nas 

questões que envolvem juros compostos. Observou-se também grande dificuldade nas 

operações acerca dos números racionais: quando “aparece” a vírgula, aparece também 

um problema. 

Para a realização dessa atividade, a sala de aula foi organizada de modo que 

tivessem quatro mesas grandes dispostas na sala. Cada mesa continha seis alunos, sendo 

dois grupos por mesa (três alunos por grupo). A sala foi organizada desta maneira para 

que os alunos pudessem se ajudar durante a resolução das questões. Em alguns aspectos, 

o fato de a atividade ser em grupo, funcionou bem, porém, em alguns grupos isso 

acabou não sendo proveitoso. Avaliando os grupos, trazemos as seguintes observações: 

Mesa 1: Os dois grupos da Mesa 1 demonstraram interesse pela atividade, 

apesar de os alunos terem certa dificuldade na realização dos cálculos, demonstraram 

também certa afinidade com o conteúdo trabalhado, tendo em vista que quando as 

questões eram fáceis eles respondiam de maneira simples e objetiva. Um dos grupos 

estava realmente trabalhando em grupo e fazendo os cálculos em conjunto, em 
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contrapartida, no outro grupo, apenas um aluno respondeu e tirou dúvidas sobre as 

questões do jogo enquanto seus parceiros de grupo só olhavam ou faziam alguma outra 

coisa. Apesar disso, o grupo em que só um aluno respondia terminou a aula na frente. A 

seguir trazemos alguns cálculos feitos pelos alunos da Mesa 1:  

 

Figura 02: Cálculos realizados pelos alunos da Mesa 1. 

Através da Figura 01, podemos notar que os alunos tinham domínio das 

fórmulas a serem usadas, e, conseguiam organizar as informações obtidas nas questões, 

em prol de saber qual fórmula usar ou responde-las de imediato, como foi o caso da 

questão em que perguntávamos quanto era 50% de R$60,00. É interessante observar 

que os alunos ficaram tão presos pela atividade que, após o término da aula, pediram 

para explicar a questão difícil que tinham tirado e não conseguiram responder. 

Mesa 2: Na mesa dois, ambos os grupos demonstraram desinteresse pela 

atividade. Cada grupo tinha apenas um representante respondendo todas as questões e 

os demais participantes da mesa estavam ociosos. Dos dois alunos que estavam jogando 
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e respondendo às perguntas, é interessante observar que um deles, foi o único aluno da 

sala a preferir fazer as contas sem utilizar a calculadora, o que tornou sua experiência 

com o jogo mais rica.  

 

Figura 03: Cálculos realizados pelos alunos da Mesa 2. 

O que mais chama atenção ao se observar a Figura 02 são os cálculos nos quais 

os alunos necessitaram do uso da potenciação. Na primeira conta, fizeram a potenciação 

de maneira correta, chegando assim ao resultado desejado. Porém, nesta mesma mesa, 

ao fazer outra conta semelhante, fizeram de forma errônea, não chegando ao resultado 

correto: a primeira foi feita na calculadora, a outra foi feita á mão. Um dos grupos desta 

mesa demonstrou também muita dificuldade com a interpretação das questões: sabiam 

como usar as fórmulas, mas tinham certa dificuldade para chegar na fórmula correta.    

Mesa 3: O trabalho na Mesa 3 foi o menos proveitoso. Por falta de 

planejamento, os dois alunos menos interessados da sala ficaram nesta mesa, que 

acabou por não responderem nenhuma questão corretamente: aconteceu que os demais 

integrantes da mesa tentaram excluir os dois membros menos interessados, e isso 

ocasionou nos dois grupos se dividindo e não trabalhando em equipe, perdendo 

totalmente o interesse pelo jogo. 
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Figura 03: Cálculos realizados pelos alunos da Mesa 3. 

Nesta mesa, alguns cálculos chegaram até a serem realizados de forma correta, 

mas sempre com o auxilio da calculadora. A atividade durou em média 40 minutos, e, 

apenas 3 questões foram respondidas, mas, mesmo com o auxilio da calculadora, 

estavam erradas. O desânimo acerca do jogo era evidente. Porém, um dos alunos que 

sempre demonstra não ter interesse pela matéria, pediu ajuda para tentar compreender o 

conteúdo presente nas questões, e neste dia, demonstrou vontade de aprender. 

Mesa 4: Os alunos estavam todos muito interessados na atividade e na resolução 

dos exercícios, sempre procurando tirar dúvidas e saber se as respostas dadas estavam 

corretas, demonstraram domínio da maior parte do conteúdo. Uma das alunas do grupo 

fez perguntas sobre a aplicabilidade das fórmulas no cotidiano e quis saber também se 

no dia a dia, nós usamos mais os juros compostos ou os juros simples. 
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Figura 04: Cálculos realizados pelos alunos da Mesa 4. 

Os poucos cálculos realizados pelos alunos que estavam na Mesa 4 estavam 

corretos, porém, usaram calculadora em todas as contas que tinham números decimais. 

Souberam bem qual fórmula usar e demonstraram ter conhecimento do conteúdo. Foi 

uma das mesas em que a atividade melhor funcionou. Quando a questão era denominada 

fácil, respondiam com propriedade, mostrando que de fato tinham conhecimento acerca 

do tema. 

O jogo aumentou a interação dos alunos com os pibidianos, pois teve uma 

grande procura com a intenção de tirar dúvidas em algumas questões, promovendo 

assim um contato maior. Com isso, observamos que a maior dificuldade dos alunos é 

com relação á interpretação das questões. Eles, ao lerem a questão, não conseguem 

entender o texto presente nela e, consequentemente, também não compreendem as 

informações necessárias para a resolução dos problemas. 

Durante a aplicação do jogo, foi permitido o uso da calculadora, considerando 

que no conteúdo há alguns cálculos longos e, queríamos que eles respondessem o 

máximo de questões possíveis. Porém, notou-se que grande parte da turma preferiu 

realizar todos os cálculos necessários usando o aparelho, demonstrando assim pouco 

domínio das operações básicas. A maior dificuldade observada neste contexto foi com 

relação á potenciação, muito utilizada nas questões que envolvem juros compostos. 
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Observou-se também grande dificuldade nas operações acerca dos números racionais: 

quando “aparece” a vírgula, aparece também um problema. 

Observando o cotidiano das turmas de terceiro ano do CEPI, percebemos certa 

dificuldade e desânimo dos alunos com relação ao conteúdo de matemática financeira. 

Apesar de ser facilmente relacionada com a vivência extraescolar, a temática é tratada 

de forma engessada e com questões que envolvem muito texto e acaba por se tornar 

algo cansativo. 

Isso nos motivou a pensar atividades que levassem esse mesmo tema, mas 

abordado de outra maneira: que conseguisse mesclar o conhecimento escolar com o 

conhecimento para a vida, com algo que não fosse tão exaustivo, tendo em vista que a 

partir de uma análise mais detalhada das diretrizes para a Educação Básica, níveis 

Fundamental e Médio, presentes nos documentos oficiais, encontramos apontamentos 

referentes á importância da matemática financeira, bem como sua necessidade para o 

aluno de nível médio viver bem em sociedade. 

A atividade realizada envolveu todos estes aspectos. Podemos configurar que o 

jogo serviu como instrumento para auxiliar na compreensão e na revisão do tema, bem 

como, o trouxe de forma diferente e sempre fazendo o vinculo com a vivência para além 

do contexto escolar. 

Também nos documentos oficiais sobre educação, encontramos dados que 

tratam do jogo como um instrumento de ensino, se usado de forma didática e 

responsável. O jogo, nesses documentos (PCN’s e BNCC), é visto como uma boa 

ferramenta didática para turmas do Ensino Fundamental, em especial para crianças 

pequenas, para fazer com que nasça o raciocínio lógico através do lúdico.   

Apesar de atividades utilizando jogos serem mais indicadas á turmas de nível 

fundamental, elas também podem ser usadas em turmas de Ensino Médio. Mas, tem que 

ser pensadas de modo a contribuir na formação do jovem como um cidadão, tendo em 

vista que essa fase do ensino visa melhor qualidade de vida para o educando: é a fase do 

ensino que o prepara para a vida exterior ao ambiente escolar. Por conta disto, 

conteúdos como matemática financeira são tão importantes para a formação. Como já 

citado, a matemática financeira nas escolas, tem como um dos principais objetivos, 



 

   

 
 

205 

 

Anais do Seminário 
Pibid Subprojeto 

Matemática Goiânia 

promover a educação financeira, afim de que o educando se torne um cidadão 

consciente no que diz respeito a seus gastos, para que tenha uma melhor qualidade de 

vida. 

No âmbito da nossa formação, a experiência permitiu-nos aumentar a nossa 

compreensão com relação as dificuldades que os alunos carregam nos conteúdos básicos 

da matemática e também com relação ao planejamento e a importância de atividades 

que não sejam pautadas somente nos objetivos teóricos e metódicos. Com esta 

atividade, foi possível demonstrar que é possível fazer um vínculo da matemática com o 

cotidiano, mostrando uma matemática mais prática, que não é somente a parte teórica, 

que muitos consideram difícil e acaba por ser excludente.   
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RESUMO 

Este trabalho apresenta o relato de experiência de atividades desenvolvidas durante a semana que se 

comemorou o Dia Nacional da Matemática realizadas na escola parceira Centro de Ensino em Período 

Integral (CEPI) Bandeirante por bolsistas do PIBID do Subprojeto Matemática UFG Goiânia. Visando 

inserir esta data na cultura da escola, buscou-se despertar o interesse dos alunos por meio de duas 

propostas: o contato e manuseio de materiais didáticos lúdicos e uma atividade trabalhando-se o conteúdo 

que os alunos estavam estudando: frações. Essas duas propostas assumiram suas respectivas formas nas 

atividades denominadas “Um pouco de conhecimento através de diversão” e “Um retrato da realidade 

brasileira: dados expressos em frações”, respectivamente. De maneira geral, os alunos não tinham muito 

contato com a matemática de maneira lúdica até a realização da primeira atividade supracitada. Ainda, 

trabalhou-se denominadores comuns em frações a partir da necessidade de se comparar diferentes 

proporções, sendo estas referentes a dados estatísticos. Com isso, acreditamos ter contribuído para a 

criação de significado a algo que os alunos antes faziam de maneira mecânica, pois já estavam 

familiarizados com o algoritmo, mas não conseguiam indicar contextos em que se utilizaria esta 

ferramenta. Como resultado, observou-se que os alunos associam a matemática a fazer contas, encontrar 

resultados determinísticos, i.e., um resultado final. Pode-se, então, avaliar que o objetivo de divulgar o 

Dia Nacional da Matemática na escola foi efetivo ao fazê-lo apresentando a Matemática sobre diferentes 

ângulos, reduzindo a resistência comumente verificada por parte dos alunos. 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Dia da Matemática; Jogos Matemáticos; Frações. 
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1.Introdução 

O presente artigo trata da experiência coletiva vivenciada em diversas atividades 

em comemoração do Dia Nacional da Matemática no Centro de Ensino em Período 

Integral (CEPI) Bandeirante, em Goiânia/GO, no âmbito do Subprojeto PIBID 

Matemática Goiânia. As atividades foram distribuídas ao longo de uma semana, de 

modo que o movimento foi intitulado “Semana da Matemática”. 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um 

programa de iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 

professores para a Educação Básica e concede bolsas a alunos dos cursos de 

licenciaturas participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por 

Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com escolas de Educação Básica 

da rede pública de ensino. Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no 

contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que 

desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da 

licenciatura (professor universitário) e de um professor supervisor da escola parceira. 

O Subprojeto PIBID Matemática Goiânia da UFG tem por objetivo central 

desenvolver ações coletivas, de cunho teórico e prático, que fomentem experiências 

formativas significativas para os licenciandos e os demais envolvidos, a partir do 

diálogo e intercâmbio permanente entre alunos do curso de Licenciatura em 

Matemática, os professores das escolas parceiras e professores do curso de Matemática 

do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Goiás. Por meio de 

suas atividades, o Subprojeto mantém contato efetivo e intenso com a realidade escolar 

e suas especificidades e busca a ampliação e a consolidação de mecanismos e 

competências inerentes à atuação e profissionalização do professor de Matemática. 

Atualmente, o Subprojeto conta com três escolas parceiras localizadas em 

Goiânia/GO, sendo dois colégios estaduais de período integral e uma escola municipal. 

Em cada uma dessas escolas, o Subprojeto conta com uma equipe formada por uma 

professora supervisora e oito estudantes do curso de Licenciatura em Matemática do 

Instituto de Matemática e Estatística (IME/UFG), como bolsistas do projeto. 
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O dia 06 de maio, há poucos anos, tem sido destacado em muitos colégios, 

escolas, faculdades e universidades no Brasil (e mesmo em outros países) por ser a data 

comemorativa do Dia Nacional da Matemática. Nesse contexto, o Subprojeto, 

tradicionalmente tem buscado participar de forma ativa das manifestações 

comemorativas nas escolas parceiras, de modo que podemos afirmar que esta data já se 

tornou um compromisso obrigatório dentre as ações desenvolvidas, se tornando um 

marco para as reflexões de todos os participantes em relação à divulgação das 

potencialidades do saber matemático. 

Em torno dos acontecimentos que celebram o Dia da Matemática encontramos 

algumas questões (ou curiosidades): por que eleger um dia para comemorar a 

Matemática? Como essa ideia surgiu? Há quanto tempo isso vem ocorrendo de forma 

oficial no Brasil? Em visita ao site da Sociedade Brasileira de Educação Matemática 

(SBEM), encontramos um texto escrito pelo professor, pesquisador e autor de livros 

didáticos, Antonio José Lopes - conhecido carinhosamente por Bigode, o qual nos ajuda 

a encontrar algumas respostas. Primeiro, a data escolhida é uma homenagem ao 

nascimento de Júlio César de Mello e Souza (1895-1974), professor carioca que ficou 

conhecido no mundo todo pelo heterônimo Malba Tahan. Heterônimo esse utilizado 

para assinar cerca de 120 livros sobre matemática, cultura, história e didática da 

Matemática. 

Baseados em Lopes (2012), descobrimos que a ideia de instituir o Dia da 

Matemática nasceu em 1995 com a comissão organizadora do Centenário de Malba 

Tahan e foi apresentada por Darcy Ribeiro, criador da Universidade de Brasília, e então 

senador da República. Já no ano de 1995 o Dia da Matemática havia sido aprovado pela 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e pela Câmara Municipal de São Paulo e em 

2010 pela Câmara Municipal de Salvador, Bahia. No âmbito nacional, o projeto ficou 

parado devido ao falecimento de Darcy Ribeiro, em 1997. Por iniciativa da diretoria da 

SBEM o projeto foi reapresentado na Câmara dos Deputados onde tramitou por quase 

10 anos, sendo enfim aprovado e em seguida sancionado pela Presidenta da República 

no ano em 2013, instituindo o 6 de maio como o Dia Nacional da Matemática. 

Desde 1995, muitos esforços foram empreendidos por professores de 

Matemática para a criação da data comemorativa. Nesse sentido, em 2012, um ano antes 
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da promulgação final do projeto de lei, a SBEM dedicou um número especial de seu 

boletim a textos sobre o Dia da Matemática. Além disso, o referido boletim organizou 

resultados de várias atividades realizadas pelas regionais da SBEM em diferentes 

Estados. As matérias contam com a participação de professores pesquisadores e 

estudantes de graduação e pós-graduação. Vemos experiências que rememoram 

aspectos da história da Matemática e da Educação Matemática no Brasil e no mundo, 

novas práticas de interação com a Matemática, as atividades junto à Laboratórios de 

Educação Matemática e, também, atividades em escolas parceiras do PIBID. Com isso, 

vemos não somente a ênfase dada ao tema do Dia da Matemática no cenário acadêmico 

e científico em nosso país, como evidenciamos que o PIBID não tem se omitido de tais 

investiduras.   

No texto da Lei nº 12.835, de 26 julho 2013, encontramos a seguinte redação: 

“Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional da Matemática, a ser comemorado 

anualmente em todo o território nacional no dia 6 de maio, data de 

nascimento do matemático, educador e escritor MALBA TAHAN. 

Art. 2º O Poder Executivo incentivará a promoção de atividades educativas e 

culturais alusivas à referida data.  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” (BRASIL, 2013). 

Vemos, assim, no segundo artigo da Lei nº 12.835, que cabe ao Poder Executivo 

promover atividades alusivas à importância da Matemática, no entanto, não podemos 

dizer que temos observado tal movimento. Para os educadores, a data deve ser espaço 

que incentive a promoção de atividades educativas e culturais, com o propósito de 

mobilizar alunos e professores para desenvolver projetos, explorar e promover a 

Matemática em suas várias dimensões. 

O ensino da Matemática é a base para compreensão de outras disciplinas no 

campo das áreas exatas e os conceitos matemáticos não raramente são necessários ao 

desenvolvimento de outras áreas do conhecimento. Articular conhecimentos 

matemáticos é parte essencial na vida de todos. 

2. Justificativa e o planejamento das atividades 

Surpreendentemente, apesar de conhecermos movimentos em torno do Dia 

Nacional da Matemática desde 1995, particularmente no CEPI Bandeirante a professora 

supervisora não encontrou menção de que naquele ambiente já tivesse ocorrido 

manifestações com esse fim. Assim, sobre o tratamento dado à Matemática, a fim de 
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celebrar, com a participação do PIBID, o Dia Nacional da Matemática, partimos do 

envolvimento e da iniciativa da professora supervisora. Ela planejou previamente uma 

proposta para promover situações nos espaços físicos do ambiente escolar para a 

realização de atividades mediante uma sequência didática dentro de uma exposição 

teórica e prática para alunos do Ensino Fundamental II. Definiu-se que seriam 

realizadas atividades em três dias da semana, configurando-se o movimento da “Semana 

da Matemática”.  Em conjunto com os pibidianos atuantes no colégio, foram idealizadas 

aquelas atividades que de fato poderiam ser realizadas dentro da estrutura da proposta e 

iniciou-se o planejamento detalhado de cada ação, sendo definido que os pibidianos 

tomariam posto dos atores principais na condução das atividades. 

Com as discussões da equipe, foram norteados os seguintes aspectos para 

caracterizarem as atividades: i) mostrar que é possível obter conhecimento até mesmo 

em atividades divertidas; ii) explorar o lúdico e alguns jogos; iii) abordar dados sobre 

“temas em destaque” (população, urbanização, educação, renda, etc.), inseridos no 

projeto “Um retrato da realidade brasileira” elaborado pelo PIBID e que estaria presente 

no colégio durante todo o ano letivo.  

As discussões sobre a metodologia, os materiais a serem utilizados e os textos 

selecionados se deram em encontros presenciais (nas dependências da escola e da UFG) 

e, também, por canais virtuais de comunicação, sendo estes amplamente utilizados: 

como o compartilhamento de arquivos na nuvem e discussões via WhastApp, 

permitindo a todos os membros dar suas colaborações, ter ciência imediata das decisões, 

além de oportunizar a edição simultânea de textos e materiais. Também houve o 

compartilhamento de ideias entre os pibidianos, a professora supervisora e dos 

orientadores dos pibidianos no Subprojeto do PIBID. 

Um ponto importante na etapa do planejamento de cada ação, por parte dos 

pibidianos idealizadores das atividades, foi a reflexão sobre a necessidade de se 

trabalhar dados contextualizados e, para isso, considerou-se oportuno abordar algumas 

produções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) voltadas para 

estudantes. Observou-se que em tais materiais era frequente o uso de porcentagens, mas 

os alunos do colégio estavam em um momento de contato mais direto com frações 
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naquela etapa do andamento do currículo. Assim, optou-se por adaptar as informações 

trazidas do IBGE com o uso de frações, a fim de focar ideias relacionadas a proporção. 

Buscou-se, também, apresentar aos alunos do colégio alguns materiais lúdicos 

com potenciais na abordagem do ensino de Matemática. Foram apresentados os 

seguintes materiais: dominós sobre números decimais, frações, porcentagem e área; o 

geoplano para trabalhar as noções de perímetro, área, figuras simétricas, construção de 

polígonos; ábacos versáteis que trabalham as operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão. Todos esses foram eleitos com a finalidade de estimular a 

criatividade e o raciocínio lógico dos alunos. 

As propostas destacadas visam fazer frente à desmotivação dos alunos, fruto do 

modelo tradicional de ensino, o qual tem se mostrado pouco instigante e desafiador para 

os alunos. O uso de material concreto e jogos pode facilitar o entendimento e a 

formulação de conceitos tornando o aluno um agente ativo e reflexivo, desde que usado 

de forma adequada, gerando aprendizagens significativas. Segundo Fiorentini (1995),  

Na concepção empírico-ativista o aluno passa a ser considerado o centro do 

processo e os métodos de ensino – tendo como pressupostos a descoberta e o 

princípio de que “aprende-se a fazer fazendo” – se pautavam em atividades, 

valorizando a ação, a manipulação e a experimentação. O ensino seria 

baseado em atividades desencadeadas pelo uso de jogos, materiais 

manipuláveis e situações lúdicas e experimentais. (FIORENTINI, 1995, apud  

NACARATO, 2005, p. 01). 

Diante de tudo isso, elencamos as seguintes atividades: 

 Realização da atividade “Um pouco de conhecimento através de 

diversão” - o stand da Matemática; 

 Realização da atividade “Um retrato da realidade brasileira: dados 

expressos em frações”. 

3. As atividades na Semana da Matemática 

Aqui trazemos a descrição das atividades que foram desenvolvidas durante a 

Semana da Matemática, evidenciando como se deu o desenrolar de cada uma e 

apontando quais conceitos anteriormente elencados foram envolvidos. 
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3.1. Um pouco de conhecimento através de diversão 

A atividade “Um pouco de conhecimento através de diversão”, apresentou 

apenas alguns dos vários materiais existentes no Laboratório de Educação Matemática 

(LEMAT) do IME-UFG. Este laboratório é um ambiente do IME, o qual está ligado às 

ações de ensino de Matemática e fornece suporte para as atividades realizadas no 

âmbito do PIBID, sendo local de estudos e elaboração de atividades a serem 

desenvolvidas nas escolas parceiras. O stand montado no auditório do colégio CEPI 

Bandeirante teve por objetivo despertar a curiosidade dos alunos para a matemática e 

estimular a criatividade e o raciocínio lógico destes estudantes, além de divulgar a data 

comemorada nacionalmente. 

Os pibidianos planejaram a atividade durante atividades de planejamento no 

LEMAT, que é também o local destinado ao planejamento das atividades do PIBID. 

Nesses encontros, foram selecionados os materiais que seriam levados para o CEPI 

Bandeirante com base nos conteúdos que os alunos de 6º e 7º ano já haviam visto em 

algum momento prévio. Considerou-se propício levar os dominós que trabalham com 

números decimais, frações, porcentagem e área, o geoplano que trabalha com perímetro, 

área, figuras simétricas, construção de polígonos e o ábaco versátil que trabalha adição, 

subtração, multiplicação e divisão. 

Cada turma do CEPI Bandeirante ficou entre 20-30 minutos no auditório 

realizando a atividade, sendo acompanhadas pelo(a) professor(a) responsável pela turma 

naquela aula. Ao final da atividade os pibidianos distribuíram balinhas para os alunos. 

 

Figura 01: Organização do auditório para realização da atividade. 
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Figura 02: Alunos durante realização da atividade. 

3.2. Um retrato da realidade brasileira: dados expressos em frações 

A atividade “Um retrato da realidade brasileira: dados expressos em frações” foi 

inserida na Semana da Matemática a partir da seguinte reflexão: é comum que 

alunos(as) não identifiquem aplicações ou a utilidade dos conteúdos trabalhados em 

sala, o que é um fator desestimulador. Assim sendo, atividades que utilizem de maneira 

direta o conteúdo sendo trabalho podem ser ferramentas pedagógicas oportunas para dar 

significado ao conteúdo matemático trabalhado. Esta atividade foi inserida no âmbito do 

projeto “O ensino da matemática por meio de temas em destaque”. Este projeto foi 

pensado e estruturado a partir das necessidades de se trabalhar os conteúdos de frações, 

porcentagens e números decimais, necessidade esta verificada a partir de diagnósticos 

realizados no início do ano letivo. A proposta do projeto é despertar o senso crítico e o 

espírito de pesquisador nos alunos além de trabalhar estes conteúdos de maneira 

integrada, visando realizar ligações entre os conhecimentos que os alunos já possuem, 

pois assim a aprendizagem se torna mais significa, como destaca Spinelli (2011). 

 Como a atividade realizada se inseriu no contexto de um projeto que vem sendo 

executado na escola, e o será durante todo o ano letivo, o esforço se deu no 

direcionamento da atividade para se trabalhar o Dia da Matemática. Com isso, foi 

construído o diálogo com os alunos sobre o porquê da atividade, sobre a reflexão que 

devemos fazer sobre a importância da matemática para nosso pleno desenvolvimento 

como cidadãos ativos e cientes da realidade ao nosso redor. 

O conteúdo de frações foi escolhido por estar sendo trabalhado no 7° ano. 

Utilizando plataformas de armazenamento de arquivos na nuvem, os bolsistas 
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trabalharam em conjunto, com o apoio de seus respectivos orientadores, dialogando 

entre si sobre as reportagens escolhidas e sobre como construir questões a partir dessas. 

Outro aspecto considerado na elaboração da atividade foi a perspectiva 

colaborativa entre os alunos do 7° ano, de modo que dialogassem em grupos. Essa 

metodologia colaborativa não é novidade para os alunos da escola, pois é comumente 

adotada para a resolução de listas de exercícios da professora supervisora. Assim, 

considerando a existência de até seis grupos na sala, os bolsistas estruturaram a 

atividade a partir de publicações do endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE): as publicações foram destinadas aos grupos, todas com 

quatro questões a serem respondidas, tratando sobre educação, IBGE (2019); população 

indígena, IBGE (2019b); pessoas com deficiência, IBGE (2019c); pirâmide etária IBGE 

(2019d); população urbana e rural, IBGE (2019e); trabalho e rendimento, IBGE (2019f). 

Todavia, como já destacado, todas as publicações foram adaptadas, pois as informações 

estavam expressas em porcentagens, trabalhando-se a ideia de proporção. 

As perguntas feitas ao final de cada atividade para cada grupo foram similares, 

esperando-se identificar a aprendizagem de conteúdos conceituais, mas também 

procedimentais. A atividade exigiu interpretação, almejando-se que os alunos não 

fiquem apenas calculando e manipulando números que não possuem significados além 

de si mesmos. Logo, entende-se que este tipo de atividade pode ser utilizada para 

identificar as habilidades dos alunos em aplicar os conteúdos estudados em matemática 

a situações cotidianas. No caso desta atividade em específico, a possibilidade do uso de 

frações para a condensação de dados, para a comunicação e para a comparação. 

Optou-se por trabalhar em grupos, pois um dos objetivos era verificar as 

habilidades colaborativas dos alunos quando é proposta uma atividade diferente do que 

vem sendo trabalhado. Embora estejam acostumados a trabalhar em conjunto na 

resolução de listas de exercícios, não é tão recorrente se reunirem para atividades que 

requeiram interpretações mais densas, com textos mais longos e perguntas não tão 

diretas. Ainda, além do diálogo dentro do grupo, neste tipo de atividade os grupos 

podem dialogar entre si, após a reflexão de cada grupo ser concluída, trabalhando-se as 

habilidades dos alunos em expor ideias, argumentar e a direcionar perguntas a terceiros. 



 

   

 
 

216 

 

Anais do Seminário 
Pibid Subprojeto 

Matemática Goiânia 

 

Figura 03: Alunos durante a aplicação da atividade. 

4. Discussões 

Já havíamos apontado que nossos objetivos principais em torno da 

comemoração do Dia Nacional da Matemática era divulgar a data, estimular a 

criatividade e a criticidade dos alunos com o intermédio de materiais lúdicos e de 

atividades de leitura e interpretação de dados com frações, além de tornar o conteúdo 

trabalhado, frações, mais significativo por meio de sua aplicação. 

Além disso, observou-se que os alunos fizeram bastante questionamentos a 

respeito das leituras da atividade sobre frações e relacionaram com outros 

conhecimentos de seu domínio, como a relação com porcentagens e fatos sobre a 

realidade brasileira em aspectos como educação e renda, ao comentarem diferenças 

regionais, por exemplo. 

No caso da atividade “Um pouco de conhecimento através de diversão”, alguns 

dos alunos não demonstraram interesse imediato pela a atividade por julgar alguns dos 

jogos como difíceis, principalmente os dominós de fração e porcentagem, o que fez com 

que eles optassem por atividades mais simples como o ábaco e o geoplano. Também foi 

constatado que alguns dos materiais presentes fizeram com que alunos não muito 

participativos durantes as aulas se motivassem com a empolgação dos colegas e 

jogassem livremente utilizando-se dos conceitos aprendidos durantes as aulas.  Houve 

também momentos em que os alunos começaram a manusear com os materiais. Um 

exemplo disso ocorreu com o geoplano, no qual os alunos, antes que os pibidianos 

explicassem a utilidade do material, começaram a colocar no material as ligas de 

elástico, representando recorrentemente a cruz e diversas outras figuras sem forma 

específica. 
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Na realização da atividade “Um retrato da realidade brasileira: dados expressos 

em frações”, observou-se dificuldades consideráveis na interpretação e na escrita, 

quando os alunos precisavam expressar suas ideias. Os alunos costumam associar a 

disciplina de matemática à realização de contas, de modo que ficam confusos quando se 

defrontam com algum questionamento mais qualitativo ou que requeira alguma 

comparação. Assim, quando se depararam com questões mais abertas, sempre solicitam 

auxílio dos bolsistas.  Além disso, pudemos perceber que os alunos têm grande 

dependência de comandos por parte da professora, por esse condicionamento a 

perguntas mais objetivas, o que indica que atividades que visam trabalhar a autonomia 

do aluno devem ser realizadas no âmbito do PIBID. 

Ainda, a professora supervisora nos relatou que os alunos têm mais facilidade 

em atividades que envolvam “apenas matemática” o que provavelmente ocorre pelas 

atividades comumente trabalhadas, focadas na resolução de exercícios. Apesar das 

dificuldades, percebemos o interesse em compreender o conteúdo das atividades 

propostas através das perguntas feitas pelos estudantes, pois embora o desempenho não 

tenha sido tão satisfatório, o interesse apresentado pelos alunos e as elaborações 

apresentadas por eles após os auxílios solicitados a nós bolsistas indicam que mais 

atividades investigativas seriam oportunas para se trabalhar a autonomia dos alunos e 

acostumá-los a esses tipos de questionamentos, os quais surgirão no mercado de 

trabalho e em contextos educacionais mais avançados, como o ensino superior. 

5. Considerações finais 

A Semana da Matemática, idealizada para se comemorar e propagar o Dia 

Nacional da Matemática no CEPI Bandeirante se mostrou oportuna ao iniciar na escola 

a perspectiva de valorização da matemática. Mas sobretudo uma matemática diferente 

da que os alunos estavam habituados. Por meio do contato com as atividades lúdicas, os 

alunos da instituição tiveram, mesmo que breve, uma mostra de que a matemática pode 

se fazer presente de diversas maneiras, incluindo jogos e brincadeiras. Ainda, por meio 

da atividade com dados do IBGE expressos em frações, os alunos tiveram acesso a uma 

aplicação direta do conteúdo que vinham trabalhando. Com isso, esperamos ter aberto 

um novo horizonte de metodologias de ensino nesta escola em que atuamos já há alguns 

meses. 
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Estamos cientes de que apenas alguns dias de propostas diferentes não é o 

suficiente para impactar significativamente a aprendizagem dos alunos. Com essa 

ciência, as duas atividades propostas se inseriram no contexto do que já estava 

planejado para as turmas desta escola parceira do PIBID. Com isso, pretendemos dar 

continuidade a intervenções com propostas similares, justamente para que os alunos 

percebam a miríade de possibilidades que a matemática proporciona. No tocante a 

propostas lúdicas, já trabalhamos com outro jogo durante o semestre, chamado Bruxa 7, 

construído considerando os conteúdos expressão numérica e números inteiros. O 

dominó foi empregado em outras turmas em outras oportunidades por outra bolsista que 

não participou da Semana da Matemática. Em relação à atividade com dados expressos 

em frações, outra similar foi desenvolvida com frações, visando relacionar as duas 

maneiras de representação. 
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