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Resumo
Este trabalho busca refletir sobre a atuação dos bolsistas do PIBID no desenvolvimento das atividades aplicadas numa
escola estadual da cidade de São Cristóvão-SE, em turmas de sexto ano do ensino fundamental. Atividades que
continham no acervo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Sergipe. Fizemos o uso de um
questionário para aplicar aos alunos com perguntas sobre: quais atividades mais gostaram; qual contribuição do nosso
trabalho em relação ao seu desenvolvimento em sala de aula para a aprendizagem matemática; em que poderíamos
melhorar e quais sugestões para aplicação das próximas atividades. Utilizamos textos que nos auxiliassem e dessem
suporte para as nossas aplicações e para o estudo dos questionários aplicados. Foi possível obter uma reflexão quanto
a nossa prática, nos possibilitando um aperfeiçoamento e identificar as mudanças necessárias.
Palavras-chave: Professores de Matemática. Jogos e Recursos. PIBID. Avaliação.
 
Abstract
This paper seeks to reflect on the performance of PIBID the fellows in the development of activities applied in a state
school in the city of Saint Kitts UP in classes of sixth grade of elementary school. Activities contained in the collection of
the Mathematics Department the Federal University of Sergipe. We made use of a questionnaire to apply to students
with questions: what activities like best; which contribution of our work in relation to its development in the classroom for
math learning; in which we could improve and what suggestions for implementation of future activities. Use texts that
would help us and give support to our applications and for the study of questionnaires. It was possible to obtain a
reflection on our practice in enabling an improvement and identify the necessary changes.
Keywords: Mathematics teachers. Games and Features.PIBID. Evaluation
 

Introdução
 
Neste trabalho, apresentaremos um estudo a partir de um questionário aplicado aos alunos do sexto ano do ensino
fundamental das turmas “B” e “C” em um colégio estadual da cidade de São Cristóvão-SE. O objetivo foi investigar
sobre a atuação dos bolsistas nas aplicações das atividades do PIBID-Matemática/UFS[i], por meio da opinião dos
alunos, conforme dados obtidos.
As atividades desenvolvidas nas turmas foram: Um a Oito cujo conteúdo apresentado foi números consecutivos;
Tijolinhos com números primos; Jogo do Resto com divisão e utilizando os critérios de divisibilidade; Responde ou
Passa com critério de divisibilidade, múltiplos e divisores, M.D.C. e M.M.C. – usado para revisar o conteúdo do bimestre;

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/a_atuacao_dos_bolsistas_do_pibidmatematicaufs_em_escolas_da_rede_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.1-7,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



Definindo Frações com a manipulação de folha tamanho A4, o qual trabalhamos também frações equivalentes e, por
último, Varal dos Racionais com operações de frações ou números racionais.
Vale salientar que, antes de irmos aplicar as atividades no referido colégio, passamos por um processo, começando
com reuniões semanais para a apresentação do PIBID, como funcionava e como iríamos trabalhar. Essas reuniões são
coordenadas por quatro professores do Departamento de Matemática/UFS, cada um com seu grupo de dezesseis
alunos, em horários especifícos e sistematizados. A coordenadora[ii] do grupo do qual fazemos parte, trabalhou durante
as reuniões, com cada grupo de bolsista teve fundamentação teórica a partir de leituras e discussão de textos sobre
área da Educação Matemática, além de preparar atividades matemáticas para aplicá-las nas escolas de educação
básica das redes públicas de nosso Estado.
Essas atividades são, em sua maioria, jogos matemáticos ou recursos manipuláveis que envolvem conteúdos
matemáticos do ensino fundamental e médio. Existe um acervo de atividades no PIBID-Matemática/UFS já elaborado
por outros bolsistas de anos anteriores. Porém, durante as reuniões, buscamos conhecer o acervo, analisar e testar as
atividades, fazendo algumas adaptações necessárias ou elaborando outras atividades, a partir das existentes.
Na sequência desse trabalho, passamos a visitar uma das escolas da rede estadual de ensino que atende anos finais
do ensino fundamental com o propósito de aplicar atividades inerentes ao conteúdo matemático que estivesse sendo
abordado pelo professor regente, o qual para o PIBID é considerado como professor supervisor. Em particular, na
escola com a qual trabalhamos, as aplicações dos jogos/recursos foram realizadas tanto na sala de aula, como na parte
externa da escola e foram sempre acompanhadas pela professora supervisora, nas suas duas turmas.
            Após a aplicação dessas atividades, elaboramos um questionário com perguntas abertas e fechadas para avaliar
nosso trabalho e os jogos/recursos escolhidos para o desenvolvimento das atividades nessa turma. Mas, apesar do
esforço para termos as perguntas que mais pudessem nos auxiliar, percebemos após a aplicação que elas poderiam ter
sido melhor elaboradas.
Foi uma experiência difícil por ser a primeira vez que elaboramos questões de pesquisa no sentido de analisar e avaliar
nosso desempenho, enquanto bolsistas, a partir das respostas obtidas. Para tanto, buscamos rever alguns textos que
nos dessem respaldo sobre pesquisa quanto a jogos, recursos, livro didático, formação de professores,
consequentemente, buscando conseguir encontrar um objetivo que pudéssemos explorar os questionários aplicados de
forma relevante.
            De acordo com Caetano et. al (2010),
A prática pedagógica do professor deve ter por objetivo a reflexão e a ação sobre o mundo, objetivando modificá-lo, o
professor assume a posição de elemento deflagrador e mediador da formação de seus alunos, desde que os motivem
para a busca do saber. (CAETANO et. al., 2010, p. 45)
Então, conforme esse pensamento, realizarmos uma avaliação sobre nossa atuação, seria uma forma de refletir sobre
nossas práticas, de modo que a partir dela, pudéssemos mudar ou aperfeiçoar as ações na sala de aula. Assim,
definimos o nosso objetivo. Podemos reforçar ainda com afirmação de Freire (1997 apud CUNHASQUE; GRANDO,
2006, p. 75), o momento fundamental na ação educativa de um professor é o da reflexão crítica sobre a prática.
            Mesmo com o entendimento da diferença entre jogo e recurso, buscamos ler sobre o uso dessas ferramentas,
para que pudéssemos ter uma apropriação bem definida dos respectivos conceitos. Apesar de não ser o nosso objetivo
central, vale destacar a importância e quanto o uso desses materiais podem auxiliar no ensino-aprendizagem,
principalmente, da matemática. E, também, para motivar os alunos em busca do aprendizado.
            Então, interpretaremos o uso do jogo nas aulas de matmeática da seguinte maneira:
[...] uma atividade lúdica e educativa, intencionalmente planejada, com objetivos claros, sujeita a regras construídas
coletivamente, que oportuniza a interação com os conhecimentos e os conceitos matemáticos, social e culturalmente
produzidos, o estabelecimento de relações lógicas e numéricas e a habilidade de construir estratégias para a resolução
de problemas. (AGRANIONIH; SMANIOTTO, 2002 apud SOUZA, 2014, p. 13)
                Dessa forma, pudemos perceber que os materiais concretos podem ser inseridos na comunidade escolar
possibilitando ao aluno uma melhor aprendizagem, por torná-los agentes ativos na construção do seu próprio
conhecimento. Assim, conforme posto nos Parâmetros curriculares Nacionais – PCN-Matemática, “um aspecto relevante
nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera interesse e prazer [...]” (BRASIL, 1998, p. 36).
O material didático (MD), segundo Lorenzato (2006), é qualquer instrumento útil e aplicável ao processo de
ensino-aprendizagem com inúmeras funções. O MD pode servir para, a partir dele, os alunos construirem um conceito,
para fixação de conteúdos já abordados, ou ainda, para animar a turma quando perceber que pode fazer uso deles para
aguçá-los. Ou seja, quem definirá qual o momento mais apropriado para utilizá-lo é o professor em seu planejamento.
O material manipulável é uma das funções que o MD pode desempenhar, segundo Hartshor e Boren (1990 apud
SANTOS; CURY, 2011, p. 50), refere-se a objetos que podem ser tocados e movidos pelos estudantes, para introduzir
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ou reforçar um conceito matemático. Nas atividades que aplicamos, utilizamos este tipo de recurso para construir um
conceito, que foi o Definindo Frações Manipulando folha tamanho A4.
O material manipulável pode ser utilizado no momento da introdução de certo conteúdo, vindo a ser um aliado para o
professor em sua explicação. Seu uso é justificado pela possibilidade de tornar as aulas de Matemática mais dinâmicas
e atrativas para os estudantes, o que contribui para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. (SANTOS;
CURY, 2011, p.51)
Então, podemos perceber ainda que além de favorecer o ensino e aprendizagem, o uso do material manipulável pode
propiciar à interação dos alunos entre si e deles com o professor. Contudo, é importante ressaltar que:
Convém termos sempre em mente que a realização em si de atividades manipulativas ou visuais não garante a
aprendizagem. Para que esta efetivamente aconteça, faz-se necessária também a atividade mental, por parte do aluno.
 (LORENZATO, 2006, p. 21)
Além da atividade mental do aluno é importante ressaltar o papel do professor nesse processo, já que ele deverá ser o
mediador.          
Como o livro didático (LD), ainda considerado como a ferramenta principal usada pela maioria dos professores,
resolvemos fazer uma breve análise dele com o intuito de extrair atividades que pudessem ser aplicadas juntamente
com as existentes em nosso acervo, visto que esse é um recurso próximo aos alunos.
O LD adotado pela escola que realizamos nossas atividades é o Matemática: Teoria e Contexto (CENTURION, 2012),
encontramos uma atividade referente a fração e utilizamos em sala. Sabemos que o LD é um recurso importante mas, o
professor não deve ficar dependente, precisa ter liberdade para ir buscar atividades que complementem aquelas
contidas nele.
Apoderando-nos desses conceitos, salientamos que nosso eixo foi perceber se nós, como futuras educadoras
matemáticas, estamos conseguindo obter “práticas pedagógicas que contribuam para uma formação mais integral,
humana e crítica do aluno e do professor” (FIORENTINI; LORENZATO, 2007, p. 04). Assim, definimos nosso objetivo –
a avaliação da atuação dos bolsistas nas atividades aplicadas pelo PIBID-Matemática/UFS. Inicialmente,
apresentaremos uma descrição das atividades mais citadas pelos alunos e, em sequênica, uma discussão dos
resultados obtidos, a partir dos questionários.
 
Descrição das atividades
           
            Descreveremos a seguir, algumas atividades que trabalhamos.

1. Um a oito – atividade individual, cujo objetivo é colocar os números, de 1 até 8, um em cada célula, de forma que
não haja números consecutivos vizinhos.

2. Jogo do resto – trabalhamos a divisão utilizando os critérios de divisibilidade desenvolvendo da seguinte forma:
inicialmente, a turma é divida em dois grupos; em seguida cada grupo escolhe qual aluno percorrerá as casas,
enquanto os demais deverão jogar o dado e fazer os cálculos, depois sorteia-se uma ordem para os jogadores.
Todos os jogadores iniciarão na primeira casa, para seguir adiante um jogador lançará o dado e avançará o
número de casas dado pelo resto da divisão entre o número da casa em que se está (dividendo) e o número que
saiu no dado (divisor). Ganhará o jogo quem atingir primeiro a casa “Fim”.

1. Tijolinho – nessa atividade, foram utilizados tijolinhos de mesma largura, altura e cumprimento para trabalhar
números primos, trabalhando-se da seguinte forma: distribuímos quantidade diferente de tijolinhos para cada
aluno, em sequência (2 tijolos para um aluno, 3 para o próximo e assim por diante). Em seguida, pedimos para
que cada aluno, em sua mesa, construa a maior quantidade de torres (de mesma altura), sendo que deve haver
pelo menos dois tijolos em cada torre.

2. Responde ou Passa - é uma atividade indicada para ser realizada em turmas do 6º do ensino fundamental,
sendo diluída em três fases, seguindo os conteúdos: 1.  critérios de divisibilidade, 2. múltiplo e divisores e 3.
MDC e MMC. Trata-se de uma atividade que incentiva o raciocínio rápido e habilidades para resolução das
questões. Para aplicação da atividade, organizamos a sala em quatro grupos; em seguida dividimos o quadro em
três partes, de modo que: uma foi para colocar as cartas numeradas correspondentes à fase do jogo; na
segunda, elaboramos uma tabela com o nome dos grupos para registrar a pontuação e, a terceira, para expor as
respostas dos grupos para a turma, em uma ordem pré-estabelecida. Definimos quem iniciaria o jogo, cada líder
com o apoio do grupo, escolheu um número exposto no quadro para responder a questão em um tempo
pré-estabelecido. Quem respondesse corretamente ganharia um ponto, do contrário, outro grupo poderia
responder ficando com o ponto, caso acertasse.

3. Varal dos Racionais – A classe é dividida em duas equipes, as quais são representadas por uma cor. Cada
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equipe vai receber 25 cartelas contendo operações com números racionais. Os alunos terão 30 minutos para
respondê-las. As equipes respondem as cartelas ao mesmo tempo. Após respondê-las, o líder (que é uma
pessoa que aplica o jogo, por exemplo, um bolsista) verificará se a resposta está correta. Só serão postas no
varal, as fichas que estiverem corretas. No final (quando terminado as fichas ou o tempo), o grupo que tiver a
maior quantidade de fichas pregadas será o vencedor.

Apresentada a descrição, seguiremos com a discussão dos resultados.
 
Discussão dos dados obtidos
 
Como aplicávamos as mesmas atividades sempre nas duas turmas, constatamos, intuitivamente, reações diferentes em
relação ao desenvolvimento das atividades. A turma do sexto ano “C” composta por vinte e dois alunos, participavam
das aulas ativamente, porém apresentavam dificuldade na compreensão do conteúdo. A outra turma – sexto ano “B”,
com vinte e sete alunos, era mais participativa em sala de aula e apresentava um melhor desempenho em relação à
turma anterior.
Concordamos com Lorenzato (2006, p. 27), ao afirmar que “[...] todo MD tem um poder de influência variável sobre os
alunos, porque esse poder depende do estado de cada aluno e, também, do modo com o MD é empregado pelo
professor”. Por essa razão, compreendemos essas características das turmas, porém, a reflexão seria mais interessante
e relevante, ao verificar com os próprios alunos o que deu certo ou precisa melhorar.
Assim, o questionário foi aplicado aos alunos, sendo respondido por vinte e cinco no sexto ano“B” e dezessete no sexto
ano C, totalizando quarenta e duas respostas. Foram seis questões, relacionadas as atividades aplicadas, os conteúdos
abordados, a contribuição para o conteúdo abordado em sala de aula, relações da aplicação dos jogos versos bolsistas,
sugestões para melhoria e avaliação da interação bolsista com a turma.     
Com base nos dados, constatamos que das seis atividades, cinco foram citadas pelos alunos, exceto o recurso
Definindo Frações Manipulando folha tamanho A4, utilizado para definir fração e trabalhar frações equivalentes.
Percebemos, então que, para os alunos, a manipulação com a folha não se tratava de uma atividade diferenciada por
não ser um jogo, o qual eles pudessem disputar entre si. Entendemos que isso se deu pela falta de informação do que
pode ser recurso manipulável e jogo e que ambos são atividades diferenciadas.
Embora o uso da folha tamanho A4 como recurso manipulável não tenha sido citado pelos alunos, podemos dizer que
em relação ao conteúdo envolvido na atividade a partir desse material, eles citaram a definição de fração e a sua
equivalência. Buscávamos examinar, também, quais os conteúdos que foram tratados nas atividades eram lembrados
pelos alunos.
As duas turmas recordaram de alguns jogos, os mais citados nas duas turmas foram: no sexto ano “B”, foram: divisão e
os critérios de divisibilidade no Jogo do Resto, critérios de divisibilidade no Jogo Responde ou Passa e operações de
frações ou números racionais no Jogo Varal dos Racionais. Na turma “C”, apenas o citérios de divisibilidade, no Jogo
Responde ou Passa.
Quanto ao que os alunos consideraram dos jogos/recursos que mais gostaram, os mais citados foram o Jogo do Resto,
Responde ou Passa e Varal dos Racionais. As justificativas dadas em relação ao que conseguiram aprender, foram:
“divertidos”, “aprende brincando”, “ajudam a tirar as dúvidas”, “jogos competitivos”, “incentivam a resolver questões em
sala”[iii].
 
Em relação ao que as atividades podem ter contribuído no desempenho em sala de aula, vimos que nas duas turmas o
resultado foi positivo e eles apresentaram justificativas indicando em quais conteúdos melhoraram. Apenas nove alunos
responderam apenas “sim” e um disse “não”, ou seja, não justificaram. Mas, ainda assim, percebemos que as atividades
prospostas serviram para que os alunos se desenvolvessem e tirassem dúvidas dos conteúdos.
 
O jogo Um a Oito, por princípio, não haver relação direta com o conteúdo em estudo, mas de grande importância para
observação e atenção quanto ao antecessor e sucessor dos números, não foi lembrado na questão sobre como as
atividades contribuíram. Mas, sabe-se que esses conceitos são explorados no estudo de frações, ou melhor, no
conjunto dos números racionais. O jogo mais citado nas duas turmas foi o Varal dos Racionais. Eis, algumas das
justificativas que foram apresentadas nas turmas pelos alunos em relação a esse jogo mais citado[iv]:
“Sim. Eu melhorei em mdc” (AL1).
“Sim o assunto de fração” (AL2).
“Houve sim o jogo do varal dos racionais pois, aprendir mais. Eu estava com muita dificuldade” (AL3).
“Sim mmc, mdc e decimal” (AL4).
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“As frações, porque eu estava com dificuldades. Mas pelo modo que as meninas nos ensinaram, eu venci as barreiras
das frações e entendir” (AL5).
Em relação ao que os alunos apreciaram sobre os recursos que levamos, a maioria das respostas assinaladas
concentrou-se nas alternativas: “ótimo” e “bom”. Pela proximidades das respostas em ambas as turmas, optamos por
destacar apenas as justificativas da turma “B”.
 “Muito bom, prático e pra mim foi fácil de aprender”. (AL1);
 “Porque mim ensinou coisas que eu não sabia”. (AL2);
“Otimo eu aprendi bastante” (AL3);
“Porque nos ensinou a aprender de um modo diferente. Nós não aprendemos sóescrevendono quadro, mas sim
brincando”. (AL5);
“Porque eu mim desenvolvi nos assuntos abordados em sala de aula” (AL6);
 “Porque era divertidos e podiamos brincar e sair um pouco da rotina de só deveres” (AL7).
Uma das questões também envolveu a avaliação de nossa atuação, enquanto bolsistas. Para aqueles que avaliaram
nosso trabalho como “ótimo” e “bom”, as justificativas citadas com maior frequência, foram:
“Porque elas me ensinaram coisas ótimas, matemática pra mim não é fácil mas elas mim ensinaram que matemática é
ótimo”. (AL1);
“Porque elas mim explicaram os assuntos que ainda não tinha entendido porque elas são calmas e pacientes”. (AL3);
“Eu gostei das professoras porque ajudou muito agente e eu aprendi mais as questões que eu estava com dificuldades”
(AL5);
“Porque a todo momento estavam tirando nossas dúvidas e dando todo amor, carinho e atenção”. (AL8).
Convém destacar que dentre os questionários, constatamos apenas um aluno considerando nossa atuação, enquanto
bolsistas, como “ruim”, apresentando a seguinte justificativa: “Achei muito complicado de aprender”. (AL9). Entretanto,
consideramos sua resposta contraditória ao apresentar outra justificativa na questão posterior ao informar as sugestões
para a melhoria da aplicação das atividades do PIBID: “Tá bom demais”. (AL9).
Nesse sentido, entendemos que, talvez, por apresentar dificuldades na aprendizagem matemática, esse aluno tenha
considerado nossa atuação “ruim”. Ou talvez, pelo fato, de não ter o hábito de vivenciar atividades dessa natureza.
Ainda podemos, considerar desatenção ao responder o questionário, não observando que poderíamos estar associando
uma resposta a outra dentre as diferentes questões.
As sugestões apresentadas pelos demais alunos, para que possamos melhorar nossa atuação, destacam-se nas
seguintes respostas:
“Multiplicação” (AL10);
“Trazer mais jogos de raciocínio” (AL11);
“Prestar mais atenção em quem levantar a mão para responder” (AL12);
“Assim está legal mas eu acho que precisa matricular mais bolsistas” (AL14);
“Ter mais Jogos” (AL15).
Tais respostas, nos fazem refletir sobre o domínio que devemos ter em classe, havendo mais firmeza no controle de
turma. No entanto, entendemos que, no geral, eles consideraram bom trabalho, pois nos sugerem que explorar mais as
operações e jogos de raciocínio poderá contribuir na aprendizagem matemática desses alunos.
 
 
Considerações
 
Com a aplicação do questionário, foi possível refletir sobre o que pode ser realizado pelos bolsistas do
PIBID-Matemática/UFS para melhorar as nossas ações. Apesar das respostas obtidas pelo questionário aplicado, nos
darem resultados gratificantes sobre nossa atuação, é importante observar alguns pontos que devemos rever na
aplicação dos jogos que são:

• Deixar bem claro o nome do jogo/recurso, explicando o porquê do nome que recebe;
• Apresentar os conteúdos que serão desenvolvidos detalhadamente, ou seja, antes da aplicação informa-los

através de uma revisão o conteúdo que estará inserido na atividade;
• No planejamento, reservar um tempo para finalizar a atividade fazendo um apanhado geral sobre o que

realizaram, incentivando os alunos a identificarem quais conceitos matemáticos envolvidos;
• Solicitar para que anotem informações sobre a atividade antes de iniciarem a aplicação do jogo/recurso, por

exemplo;
• Sempre que possível, informá-los a diferença entre jogos matemáticos – aqueles que são de construção e/ou de
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fixação – entre jogos e material manipulável que serão explorados nas atividades propostas.
Vimos a necessidade em destacar tal diferença, devido ao fato de não haver respostas reconhecendo o recurso
Manipulando folha A4 como uma atividade diferenciada. Mas sim, uma aula para definir frações. Ainda existem alunos
que não associam o nome do jogo com o conteúdo abordado. Percebemos que consideram essas atividades como uma
aula para brincarem com a matemática.
Embora os alunos sejam de onze a dezesseis anos, nos surpreenderam com suas respostas, ao lembrarem, por
exemplo, da maioria dos conteúdos, ao dizer sugestões para próximas atividades.
Nessa experiência, fica também registrada a necessidade de rever algumas questões do questionário, para não serem
longas ou cansativas, no sentido dos alunos apresentarem dificuldades em respondê-las ou optarem em deixá-las em
branco. Entretanto, salientamos que mesmo assim as respostas concedidas por meio do questionário foram
importantes. Certamente, nos fazem repensar quanto à aplicação das atividades e o que podemos melhorar para sanar
os possíveis desconfortos apontados pelos alunos, como por exemplo: “Prestar mais atenção em quem levantar a mão
para responder” (AL12).
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