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Introdução

“Ensinar Matemática é desenvolver o raciocínio 
lógico, estimular o pensamento independente, a 
criatividade e a capacidade de resolver problemas. Os 
educadores matemáticos devem procurar alternativas 
que motivem a aprendizagem e, desenvolvam a 
autoconfiança, a organização, a concentração, 
estimulando as interações do sujeito com outras 
pessoas.” [1]

“O uso de jogos e de curiosidades no ensino da 
Matemática pode configurar-se uma dessas alternativas, 
pois tem como objetivo despertar o interesse do aluno 
por essa disciplina, mudando a rotina da classe e 
propiciando uma interação efetiva entre professor e 
aluno(s). A aprendizagem por meio de jogos, como 
dominó, quebra-cabeça, palavras cruzadas, memória e 
outros, permite que o aluno faça dela um processo 
interessante e divertido.” [1]

Esses pressupostos alicerçaram o Projeto 
PIBID/Matemática, do qual deriva este trabalho, que
tem como objetivo apresentar os resultados parciais da 
aplicação de novas metodologias no ensino da 
Matemática a alunos da Escola Estadual Lions de 
Parnamirim, localizada no bairro de Dois Irmãos –
Recife/PE, como parte do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID – da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE.

A partir da análise de dados coletados junto a alunos 
do 9º ano do Ensino Fundamental (antiga 8ª série) e 
dos 1º e 2º anos do Ensino Médio, podemos perceber, 
em observância aos gráficos da figura 1, uma 
significativa dificuldade desses alunos quanto ao 
aprendizado da Matemática, justificada, segundo eles, 
por uma metodologia de ensino pouco atraente e pouco 
contextualizada. Isso determinou a necessidade de 
reverter esse quadro, com a aplicação de novas 
metodologias de ensino da Matemática pautadas em 
atividades práticas e lúdicas.

Material e métodos

A metodologia empregada nesta primeira etapa de 
desenvolvimento do Projeto PIBID consistiu-se em 

levantamentos bibliográficos, com a compilação de 
documentos referentes ao tema pesquisado; visitações à 
escola e aos grupos específicos de alunos em que se 
aplicariam novas metodologias de ensino da 
Matemática; aplicação de questionários para a coleta de 
dados, objetivando-se uma leitura crítico-analítica das 
informações neles contidas; e aplicação de atividades 
práticas e lúdicas.

Em respeito a um cronograma – flexibilizado, 
devido à dinâmica dos eventos promovidos – inserido 
no Projeto, desenvolveram-se as seguintes atividades:

1. Apresentação de vídeos que mostram o surgimento 
dos números, a importância da Matemática, a aplicação 
dela em diversas situações, ou seja, vídeos que 
demonstram uma nova visão da Matemática; 
2. Aplicação de um texto que utiliza a linguagem 
matemática para narrar uma história, cujo objetivo era 
o de familiarizar os alunos com a linguagem 
matemática, buscar aprimorar a interpretação de textos 
e promover o diálogo entre a Matemática e o 
Português;
3. Uso de metodologias diferenciadas para o ensino de 
conteúdos matemáticos como, por exemplo, a 
utilização de balanças para o ensino de equação do 1° 
grau, imagens fotográficas, para o ensino de matrizes, 
entre outras;
4. Formação de figuras planas e espaciais com 12 
palitos (fig.4), buscando e aprimorando, dessa forma, a 
criatividade dos alunos;
5. Resolução de exercícios de lógica matemática, para 
que o aluno, ao se envolver com situações-problema, 
possa lidar com dificuldades e lograr êxito na solução 
deles; e
6. Elaboração e execução de uma gincana (fig.3), cuja 
finalidade foi a de desenvolver o raciocínio lógico, o 
cálculo mental e a memorização, aspectos que 
facilitarão o aprendizado em todas as disciplinas. Nessa 
gincana, foram aplicadas várias provas, entre elas a 
montagem de quebra-cabeça, a organização de palavras 
em ordem alfabética e operações matemáticas, além da 
formação de polígonos.



Resultados e Discussões

Huizinga (1986) [2] afirma que o objetivo do lúdico 
no processo ensino-aprendizagem: "[...] é modificar as 
estratégias relacionais do indivíduo e levá-lo a 
desenvolver o mais plenamente possível sua capacidade 
de ação inteligente e criadora, seja seu potencial 
íntegro ou esteja ele afetado por deficiências de 
qualquer origem", e o objetivo da aplicação de novas 
metodologias de ensino da Matemática foi, exatamente, 
o de buscar a capacidade de criar, de solucionar 
problemas e de aprimorar o raciocínio coerente dos 
alunos.

No decorrer de cada atividade realizada em sala de 
aula, percebemos melhoras na interação dos alunos 
com a Matemática. Aos poucos, eles passaram a ter 
mais interesse de aprender e conhecer a disciplina que 
parecia “assustadora” para muitos.

Podemos concluir, a partir do resultado do 
questionário avaliativo do PIBID/Matemática (fig.2) 
aplicado na Escola Estadual Lions de Parnamirim, que, 
com a execução de novas metodologias no ensino da 
Matemática, houve uma significativa melhora no 
aprendizado dessa disciplina, ou seja, o 
PIBID/Matemática alcançou um de seus objetivos, o de 
modificar a visão do alunado em relação a disciplina de
Matemática. 

Discussões acerca da importância das 
metodologias de ensino da Matemática que, além de 
contemplarem uma interação efetiva entre professores e 
alunos de distintos níveis de escolaridade em sala de 
aula, implementem atividades práticas e lúdicas como 
forma de romper com resistências e promover um 
ensino matemático emancipador serão mantidas e 
subsidiarão as etapas subseqüentes do Projeto. 
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1) Você tem dificuldades em Matemática?
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2) Por qual motivo você tem essa dificuldade?

Figura 1: Primeiro questionário avaliativo, aplicado em 27 
de julho de 2009.

Figura 3: Gincana realizada nos dias 06 e 07 de agosto de 
2009.

Figura 4: Formação de figuras com 12 palitos, realizada em 
17 e 21 de agosto de 2009.

Dados do questionário avaliativo:

1) O PIBID /Matemática trouxe melhorias para você no aprendizado?
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2) Você gostaria que o PIBID/Matemática continuasse?
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Figura 2: Segundo questionário avaliativo, aplicado em 03 de setembro de 2009.
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