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Resumo                                       
No que concerne o uso de Jogos, enquanto tendência metodológica, para o ensino de Matemática, há diversas
vantagens, tais como, propiciar uma melhor aprendizagem por parte dos alunos que têm dificuldades e viabilizar uma
interação mais efetiva entre aluno-aluno e professor-aluno. Diante disso, no presente trabalho, apresentamos alguns
aspectos inerentes ao jogo “Varal dos Racionais”, sendo que descreveremos a aplicação deste em uma turma do 3º ano
do Ensino Médio do Colégio Estadual Secretário Francisco Rosa Santos, através do PIBID.  O jogo, em tela, tem como
finalidade propiciar, aos alunos envolvidos, uma revisão e uma melhor compreensão das operações com Números
Racionais, além de viabilizar uma participação mais efetiva desses indivíduos em aula.
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Abstract
Regarding the use of Games, while methodological trend, for teaching mathematics, there are several advantages, such
as providing better learning by students who have difficulties and enable more effective interaction between
student-student and student-teacher. Therefore, in this paper, we present some aspects inherent to the game
"Clothesline from Rational", and describe the application of this in a class of 3rd year of high school State School
Secretary Francisco Rosa Santos, through PIBID. The game in question, is intended to provide, students involved, a
review and a better understanding of operations with Rational Numbers, as well as providing a more effective
participation of these individuals in class.
                                                          
Keywords: PIBID; Mathematics education; Math games.
 

 
1. Introdução
 
As aulas de Matemática na maioria das vezes não envolvem todos os alunos, sendo que a maior parte desses
indivíduos demonstra não dar importância aos conteúdos abordados. De acordo com Nacarato e Paiva (2008, p. 90), “a
Matemática da escola é diferente da Matemática do saber matemático e o professor tem de buscar diferentes
metodologias para atender a todos os alunos”. Desse modo, indicar novas metodologias para o ensino da disciplina
vigente, visando mostrar que as aulas de Matemática não se limitam apenas a aulas expositivas, mas também a aulas
que envolvam outras tendências metodológicas, é um dos papéis do professor. Pode-se obter assim, a participação dos
alunos nas aulas e uma melhor aprendizagem do conteúdo.
A partir daí, surgiu a necessidade de questionarmos como instigar os alunos de modo que eles sintam-se motivados a
participar da aula e por sua vez, compreender o conteúdo. Nesse momento, diversas tendências metodológicas surgem
como a Etnomatemática, a Modelagem Matemática, a História da Matemática, o Jogo, entre outras, no sentido de
contribuir para a melhoria do ensino de Matemática. Para o trabalho em questão enfatizaremos a tendência
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metodológica Jogo, que consideramos ser um meio dinâmico para ensinar e em troca obter maior participação dos
alunos.
Diante disso, apresentaremos uma abordagem do conteúdo Operações com Números Racionais por meio do jogo
“Varal dos Racionais”, em uma aplicação de atividades de bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID), do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Sergipe (UFS) no Colégio
Estadual Secretário Francisco Rosa Santos. Esse Colégio é um dos estabelecimentos escolares parceiros do PIBID –
Matemática da UFS, Campus São Cristóvão, e está localizado em Aracaju – SE, oferecendo o Ensino Médio na
modalidade regular.
Vale ressaltar, que o PIBID está vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES
e tem como um dos objetivos inserir os licenciandos de determinadas Instituições de Educação Superior (IES) no
cotidiano das escolas públicas de Educação Básica, para que vivenciem experiências profissionais do ambiente escolar.
Esse fato proporciona oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas e práticas docentes de
caráter inovador, que possibilitam a busca da superação de problemas identificados no processo de ensino e
aprendizagem. Desse modo, o exercício das atividades desenvolvidas pelos licenciandos envolvidos no referido
Programa deve contribuir significativamente para a sua formação profissional.
Nesse contexto, uma das Instituições de Educação Superior credenciadas para o desenvolvimento do programa vigente
é a Universidade Federal de Sergipe (UFS). O PIBID desenvolvido nessa instituição de ensino possibilita através de
suas ações, a melhoria na qualificação oferecida aos licenciandos envolvidos nessa proposta de formação inicial.
Dentre os subprojetos vinculados ao PIBID – UFS tem-se o PIBID - Matemática, Campus São Cristóvão, que possibilita
aos bolsistas participantes dessa iniciativa o contato com metodologias atuais da Educação Matemática, por meio do ato
de elaborar e testar atividades a serem aplicadas em escolas públicas da Educação Básica vinculadas ao subprojeto em
questão.
Com o intuito de vivenciarmos práticas pedagógicas no ambiente escolar, como bolsistas do subprojeto vigente,
aplicamos o jogo “Varal dos Racionais” na turma A do 3º ano do Ensino Médio do Colégio em destaque, apresentando
como objetivo revisar operações com Números Racionais e trabalhar com a comparação entre os diversos tipos desses
números e sua relação de ordem.
Dessa forma, explicitaremos por meio do presente trabalho, a formação inicial de professores e o PIBID como forma de
explicar a motivação para a escolha da tendência metodológica Jogo. Além de algumas considerações teóricas sobre o
uso de Jogos no ensino de Matemática e como aconteceu a vivência na aplicação da atividade mencionada
anteriormente. Isso pode contribuir para a formação de futuros e atuais professores de Matemática, no sentido de haver
o uso de uma metodologia diferenciada no ensino da disciplina em questão da Educação Básica. 
 
2. A Formação Inicial de Professores e o PIBID
 
Na preparação de profissionais da área de ensino, diversas discussões referentes a metodologias são realizadas como
forma de aprimorar a educação.  Nesse sentido, na formação inicial de professores é necessário formar indivíduos que
reflitam e questionem sobre suas ações, de modo a contribuir na educação dos alunos, e por sua vez, em sua formação,
sendo capazes de refletir sobre sua didática contribuindo dessa maneira, em novas metodologias para serem
desenvolvidas no processo de ensino e aprendizagem.  Contudo, o Ministério da Educação (BRASIL, 2002) afirma que,
 [...] a formação de professores destaca-se como um tema crucial e, sem dúvida, uma das mais importantes dentre as
políticas públicas para a educação, pois os desafios colocados à escola exigem do trabalho educativo outro patamar
profissional, muito superior ao existente. Não se trata de responsabilizar pessoalmente os professores pela insuficiência
das aprendizagens dos alunos, mas de considerar que muitas evidências vêm revelando que a formação de que
dispõem não tem sido suficiente para garantir o desenvolvimento das capacidades imprescindíveis para que crianças e
jovens não só conquistem sucesso escolar, mas, principalmente, capacidade pessoal que lhes permita plena
participação social num mundo cada vez mais exigente sob todos os aspectos. Além de uma formação inicial
consistente, é preciso proporcionar aos professores oportunidades de formação continuada: promover seu
desenvolvimento profissional é também intervir em suas reais condições de trabalho (BRASIL, 2002, p. 26).
 
Notoriamente, surgiu a necessidade de criação de uma Política Nacional de Formação Docente viabilizada pelo Decreto
Presidencial em 2009, que objetivava em regime de colaboração entre as instâncias de governo, a organização de
formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para a Educação Básica. E, desse modo, a conquista do
alcance de uma melhor qualidade profissional, elevação qualitativa da formação inicial e inserção de futuros docentes
no dia a dia dos estabelecimentos escolares da rede pública de educação.
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Dessa maneira, houve a necessidade de que programas fossem instituídos, por exemplo, o Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, com o objetivo de que o conteúdo da política vigente fosse posto em prática. O
programa em questão visa, segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, à
contribuição na formação dos professores em nível superior e a melhoria da qualidade da Educação Básica nas escolas
públicas. Assim, os licenciandos participantes do PIBID desenvolvem práticas pedagógicas em estabelecimentos
escolares da rede pública de ensino, sob a orientação de um professor da escola (professor supervisor) e um professor
da licenciatura (professor coordenador).
O PIBID, dentro desse contexto, é uma nova proposta de formação inicial de professores, a qual proporciona a inserção
do licenciando em seu futuro ambiente profissional, mesmo antes dos estágios supervisionados, no início de sua
formação acadêmica. Através dessa iniciativa, o licenciando encontra nas escolas participantes do programa vigente um
espaço centrado em experiências reais de ensino. O PIBID pode também contribuir na avaliação do acadêmico
referente à sua adequação relacionada à profissão docente, e promover a troca de experiências pedagógicas entre os
bolsistas e professores supervisores.
Particularmente, determinadas Instituições de Educação Superior (IES) desenvolvem subprojetos vinculados ao PIBID.
Entre essas instituições de ensino tem-se a Universidade Federal de Sergipe (UFS). O programa vigente apresenta
como dimensão formadora na UFS, a partir do ato de disponibilizar aportes didáticos e tecnologias educativas que
facilitem a aprendizagem no âmbito da escola básica, o fomento da melhoria nos índices de êxito escolar. Alguns dos
objetivos do PIBID da universidade federal em questão são mencionados a seguir: a valorização do magistério, como
tarefa profissional estimulando a formação de docentes para a Educação Básica, o aprimoramento da qualidade das
ações direcionadas à capacitação inicial nos cursos de licenciaturas da UFS, e a contribuição para a formação
continuada dos professores dos estabelecimentos escolares de Educação Básica participantes do programa vigente.
Dentre os cursos de licenciatura contemplados pelo PIBID – UFS, tem-se a Licenciatura em Matemática, que
desenvolve o subprojeto PIBID – Matemática, Campus São Cristóvão. Esse subprojeto apresenta um quantitativo de
sessenta e nove alunos, sendo sessenta e quatro bolsistas e cinco voluntários, quatro professores coordenadores, nove
professores supervisores e oito escolas públicas da Educação Básica, e promove o contato dos licenciandos com o
ambiente escolar e metodologias atuais da Educação Matemática. Dessa forma, aludiremos na próxima seção sobre a
tendência metodológica Jogo no campo teórico e prático, no que diz respeito ao PIBID - Matemática da Universidade
Federal de Sergipe, Campus São Cristóvão.
 
3. O Uso de Jogos no Ensino de Matemática  
 
Um número considerável de atividades é elaborado e testado no âmbito do PIBID – Matemática da Universidade
Federal de Sergipe, Campus São Cristóvão. Essas atividades compreendem diversas tendências metodológicas da
Educação Matemática, que são indicadas por pesquisadores da área vigente para professores de Matemática como
forma de reverter o quadro atual do ensino da disciplina em questão no país, em que a maior parte dos alunos
caracteriza-se como desinteressada e desestimulada.
Entre as metodologias apresentadas naquelas atividades, nós destacamos os Jogos, sendo que o uso dessa tendência
metodológica pode promover a viabilidade do processo de ensino e aprendizagem dos saberes escolares da matéria em
questão.
Quando a tendência metodológica vigente assume a função de instrumento de ensino, ela é classificada em: jogos de
aprendizagem (quando se utiliza para a abordagem de determinado conteúdo matemático de modo inicial em sala de
aula), e jogos de fixação (os quais desempenham o papel de exercício com o objetivo da sistematização por parte do
aluno de conhecimentos da disciplina em questão que já foram trabalhados). A classificação de cada jogo será
determinada pela maneira como a aplicação dessa metodologia ocorre em aula, a qual vai influenciar na função que
aquele pode exercer no processo de aprendizagem.
Certas possibilidades de trabalho no ensino da Matemática são apresentadas pela metodologia vigente, a qual pode
propiciar o alcance de alunos com dificuldades na aprendizagem daquela matéria, desafios para os que estão mais
avançados, uma interação mais efetiva entre aluno-aluno e professor-aluno, uma nova forma de o aluno ver a disciplina
em questão.
O acontecimento da escolha e do trabalho com os jogos almejando fazer com que a ultrapassagem da fase da mera
tentativa e erro pelo aluno ocorra, é necessário para um trabalho sistemático com a tendência metodológica vigente.
Devido a isso, é fundamental que a exploração do potencial dos jogos no ato de desenvolver todas as habilidades
permita-se através da escolha de uma metodologia de trabalho, sendo que o que foi mencionado anteriormente pode
ser realizado por meio de resolução de problemas. Há um desencadeamento neste método de uma série de
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questionamentos por cada jogada, ou seja, cada hipótese/estratégia formulada. Desse modo, à medida que o
estabelecimento do desafio, por parte do aluno, vinculado à observação e análise dos aspectos considerados relevantes
pelo professor acontece, a totalidade do trabalho permeia-se pelas situações-problema.
Segundo Silva e Kodama (2004), as atitudes exercidas pelo aluno quando ocorre a aplicação de jogos em sala de aula
são de observação, relacionamento, levantamento de hipóteses, entre outras. No que diz respeito ao professor, uma
mudança no ato de conceber o que é ensinar matemática deve acontecer, fato esse que vai permitir o desempenho por
aquele profissional da função de organizador, consultor, mediador, interventor e incentivador da aprendizagem.
É relevante que ocorra o teste por parte do professor do jogo escolhido num momento que anteceda o uso dessa
tendência metodológica em aula, visando à análise de suas próprias jogadas e reflexão sobre os possíveis erros e
acertos, tendo condições, dessa forma, de entender dificuldades que os alunos podem enfrentar. A fim de que a
utilização da metodologia vigente não tenha um fim em si mesma, o que favorece, desse modo, o alcance do
conhecimento pelo aluno, deve haver um bom planejamento e apresentação de objetivos pedagógicos claros
relacionados ao uso em questão.
Dentre alguns benefícios que são trazidos ao professor através do trabalho com jogos em sala de aula, têm-se os
seguintes: ato de detectar os alunos que possuem dificuldades reais; superação de obstáculos pelos jogadores, pois
existe uma competição entre os participantes da atividade e eles objetivam a vitória; aumento na confiança e criticidade
do aluno, no decorrer do jogo; o acontecimento da aprendizagem do aluno sem que esse indivíduo perceba, por meio da
empolgação com a aula “diferente”.
O ponto de vista do aluno relacionado à tendência metodológica em questão não deve referir-se à parte de uma aula em
que não fará nada, não havendo, dessa forma, a necessidade daquele indivíduo de prestar atenção. Há uma
transformação na maneira do aluno ver a matemática no momento em que ele passa a perceber o jogo como um modo
diferenciado de aprender, sendo que se tem a disciplina vigente como algo inovador, o qual proporciona formas criativas
e diferentes de pensar e superar desafios.
Um exemplo de atividades que compreendem o uso da metodologia vigente e são desenvolvidas no âmbito do PIBID –
Matemática da Universidade Federal de Sergipe, Campus São Cristóvão, é o “Varal dos Racionais”. Essa atividade se
caracteriza por ser um jogo de fixação, o qual serve para trabalhar o raciocínio e possibilitar a aprendizagem de
operações com diversas representações do conteúdo denominado de Números Racionais. Além do mais, é uma
atividade que se realiza em grupo, o que proporciona maior interação e troca de ideias entre os alunos.
O Jogo “Varal dos Racionais” teve como objetivo trabalhar a resolução de operações com Números Racionais, a
comparação entre os diversos tipos desses números e sua relação de ordem, exigindo dos alunos conhecimentos
básicos de operações com os racionais. O jogo em questão é constituído por cartas (fichas em cartolina e EVA), varal
(cordas) e prendedores de roupas, tendo como duração 50 minutos.
No procedimento da referida atividade, a classe deve ser dividida em duas equipes, as quais serão representadas por
uma cor. Cada equipe vai receber 15 cartelas, e estas conterão operações com números Racionais como, 2/7 × 14/10 ×
3 e (-3/4) × (-5/2), que estarão organizadas em nível crescente de dificuldade para ambas as equipes.
Os alunos terão 30 minutos para responderem essas operações, sendo que as equipes respondem-nas ao mesmo
tempo. Após este momento, o líder (uma pessoa que aplica o jogo, por exemplo, o professor) verificará se a resposta
está correta, porque só serão postas no varal as fichas que conterem as operações resolvidas corretamente. Antes dos
alunos inserirem as cartas no varal, o zero deve ser inserido nesse objeto pelo aplicador do jogo, observando que o
número vigente deve ser colocado no centro do varal, e a seguir os alunos inserem as demais cartelas. No final (quando
terminado as cartas ou o tempo), o grupo que tiver a maior quantidade de cartas pregadas no varal será o vencedor.
Na sequência, descreveremos a experiência que vivenciamos ao aplicarmos o jogo “Varal dos Racionais” no Colégio
Estadual Secretário Francisco Rosa Santos, em uma turma do 3º ano do Ensino Médio.
 
4. A Aplicação do Jogo Varal dos Racionais
 
Nessa seção, haverá o detalhamento da aplicação da atividade “Varal dos Racionais”, realizada no PIBID – Matemática
da Universidade Federal de Sergipe, Campus São Cristóvão, no Colégio Estadual Secretário Francisco Rosa Santos, o
qual está localizado em Aracaju – SE, na turma A do 3º ano do Ensino Médio. A escolha dessa atividade se deveu ao
fato de haver uma deficiência dos alunos em resolver operações com Números Racionais, e pela concepção de que o
jogo poderia auxiliar esses indivíduos na percepção do conteúdo vigente.
Na aplicação da atividade “Varal dos Racionais” na escola supracitada, a classe se dividiu em duas equipes, sendo que
cada uma delas foi representada por uma cor (exemplo: verde e azul). Cada grupo recebeu as quinze cartas
organizadas em nível crescente de dificuldade, as quais continham operações com Números Racionais para serem
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resolvidas, sendo deixado reservado para os alunos um tempo a fim de que eles respondessem essas operações.
Nesse momento, alguns alunos demonstraram dificuldades em resolver operações que apresentavam expressões com
representações diferentes de Números Racionais, o que gerou dúvidas, que eram esclarecidas individualmente ou
coletiva, a depender do número de alunos com o mesmo problema. Após isso, tendo terminado o tempo dado, foi
realizada a verificação para ver se as respostas estavam corretas, pois apenas as cartas que estivessem com
operações resolvidas corretamente seriam postas no varal.
Um aluno de cada equipe, alternadamente, se dirigia ao varal (disposto em frente à lousa), e colocava uma das cartas e
a solução da mesma, tomando o zero como referência (que já se encontrava no varal), seguindo o critério da relação de
ordem dos racionais. Isto é, a primeira carta colocada por um dos bolsistas no varal representava o número zero
(exemplo: (1/2 – 1/4) – 1/4), que ficou no centro do varal, e as demais cartas que tinham como resultados números
positivos e negativos ficaram ao lado do zero, obedecendo à ordem numérica dos Números Racionais.
Quando o membro de algum grupo colocava uma carta no varal, a equipe adversária verificava se essa cartela foi posta
no lugar correto. Ao final (quando terminados as cartas e o tempo destinado), a equipe vencedora foi a que obteve o
maior número de acertos. Uma observação a ser feita nesse momento é que as duas equipes conseguiram resolver
todas as operações propostas (pois antes de expor no varal, os alunos organizaram sobre a carteira as operações), no
entanto, um dos membros de uma das equipes ao colocar as cartas no varal, não observou a ordem numérica de uma
delas, o que levou a não vencer o jogo.
A partir da aplicação da atividade “Varal dos Racionais”, buscou-se compreender a percepção dos alunos quanto ao
conteúdo apresentado e a maneira que cada um empregava seus conhecimentos.
Percebemos que diferentes táticas foram utilizadas pelas equipes para resolverem as operações. Um dos grupos optou
por cada participante resolver as equações individualmente, para só depois iniciar a atividade com a junção das fichas
em ordem numérica. Já a outra equipe resolveu as operações em grupo, um componente auxiliando o outro, gerando
uma cooperação na equipe em questão.
À medida que os alunos resolviam as operações com Números Racionais, algumas dúvidas iam surgindo, como por
exemplo, resolver expressões que tinham ao mesmo tempo números em forma de fração e decimais, as quais foram
esclarecidas durante a aplicação do jogo e no final da aula.
Ao serem sanadas as dúvidas, foi feita uma avaliação da atividade junto aos alunos, questionando o que os mesmos
haviam achado do jogo. Percebemos que houve aceitação, pois ocorreu uma considerável participação daqueles
indivíduos na realização da tarefa vigente, e que a experiência em questão de utilização de uma metodologia
diferenciada da usual em sala de aula, colaborou significativamente para o processo de aprendizagem e interesse dos
alunos ao reverem o conteúdo proposto.

5. Conclusão      

O uso de jogos em sala de aula pode gerar maior dinamismo no processo de ensino e aprendizagem, além de estimular
o raciocínio e a competitividade dos alunos. Salientamos que a realização das atividades vinculadas à metodologia
vigente, as quais relacionam o conteúdo abordado em aula com os jogos, são capazes de tornar os alunos mais
participativos, o que traz uma consequência inegavelmente positiva, pois tem auxiliado na aprendizagem desses
indivíduos.
Dessa forma, concluímos que o uso da tendência metodológica Jogo, no que se refere à aplicação do jogo “Varal dos
Racionais” apresentado no PIBID – Matemática da Universidade Federal de Sergipe, Campus São Cristóvão, constituiu
como uma prática diferenciada da usual no ensino de Matemática, uma vez que provocou a participação dos alunos,
que puderam rever o conteúdo Números Racionais através dessa atividade, tornando assim, o aprendizado mais
dinâmico. E destacamos que a realização da tarefa vigente em sala de aula foi uma boa oportunidade para que os
alunos relembrassem certos conteúdos vistos no decorrer de sua vida escolar, de uma maneira diferenciada e mais
interativa.
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