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RESUMO

Dentre  os  recursos  pedagógicos,  os  jogos  se  destacam  como  uma  ferramenta  de  fundamental 
importância  para  o  ensino  da  matemática.  Constituindo-se  como  uma  fonte  de  estimulo  e 
divertimento,  transformando  cálculo  e  raciocínio  em  momentos  de  prazer  e  aprendizagem. 
Compreender  como  e  quando  utilizá-los  na  prática  docente  faz-se  necessário  para  que  estes 
realmente sejam um efetivo instrumento de aprendizagem. E para isto,  o  projeto  de intervenção 
pedagógica  do  PDE,  foi  proposto,  pois  se  acredita  que  com esse  recurso  é  possível  facilitar  e  
contribuir para a aprendizagem de frações aliados a resolução de problemas, pois dessa forma os 
educandos podem aprender brincando, interagindo entre si, vivenciando situações similares. Portanto 
para que esta temática seja difundida em maior escala optou-se por fazer o projeto com professores 
de matemática do Ensino Fundamental do Município de Pérola, no Colégio Estadual Nestor Víctor 
Ensino Fundamental, Médio e Formação de Docente. O objetivo é contribuir com subsídios teórico-
práticos para o ensino e aprendizagem das frações, tendo como recurso pedagógico o jogo para que 
estimule a resolução de situações problemas. Então, na busca de contribuir para o aperfeiçoamento 
da prática docente no que tange ao conteúdo de frações, o projeto será aplicado de forma a fazer 
com que educando e educadores desperte para o fazer e o aprender matemática.
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INTRODUÇÃO 

A intenção de propor o projeto Os Jogos como Recurso Didático- Pedagógico 

para a Resolução de Problemas foi buscar alternativas de como apresentar para os 

docentes sobre a relevância dos jogos no ensino da matemática e como esta prática 

traz elementos alternativos e interessantes para a sua aula.

No  cotidiano  da  vivência  profissional  é  comum  observar  uma  prática  de 

ensino  e  aprendizagem  da  matemática,  pautada  numa  abordagem  tradicional, 

portanto, conservadora, não condizente com a proposta das DCEs – Paraná (2008) 

tal  prática  não  considera  as  transformações  na  base  epistemológica  do 

conhecimento de que tratam as teorias críticas mais recentes.

O ensino da Matemática consiste em desenvolver e aprimorar o raciocínio 

lógico, para que aluno não se transforme em apenas um mero “reprodutor” de ideias. 

Nessa perspectiva, o processo de ensino e aprendizagem da Matemática vem 
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se  modificando  nos  últimos  tempos.  Segundo  Paraná  (2008),  para  que  tais 

modificações  possam  acontecer  na  prática  faz-se  necessário  que  os  conteúdos 

sejam  trabalhados  de  forma  diferenciada,  para  que  os  alunos  não  apresentem 

dificuldades, quanto à construção do pensamento lógico-abstrato. 

De acordo com D’Ambrosio (1986), as atividades propostas pelo professor 

devem contemplar  a  construção  do  conhecimento  específico,  cabendo  a  este  a 

responsabilidade de estar em constante atualização, pois os seus conhecimentos 

são definitivamente necessários para ajudar os alunos no processo de construção 

do conhecimento.

Faz-se  necessário,  portanto,  que os  docentes  que atuam na disciplina  de 

matemática  favoreçam  uma  prática  pedagógica  compatível  com  as  reais 

necessidades  de  todos  os  alunos  da  escola.  Isso  requer  ações  diferenciadas 

pautada numa prática reflexiva. Deste modo, é preciso trabalhar a distância entre o 

discurso  e  a  prática  dos  professores  em  relação  à  concepção  de  ensino  e 

aprendizagem que embasa os documentos oficiais norteadores da escola pública.

Portanto, um caminho necessário do ensino e aprendizagem na disciplina de 

matemática é preparar  os alunos para  lidar  com situações novas quaisquer  que 

sejam elas. 

O  ensino  da  Matemática  na  escola  é  efetivo  quando  está  intimamente 

vinculado a um projeto de construção de conhecimentos que tenha relação com vida 

dos alunos. Se tomar o ensino apenas como uma atividade, formal, não há muito 

que se discutir  sobre o assunto. Contudo, quando a discussão se encaminha na 

busca  da  qualidade  do  ensino  e  aprendizagem,  alguns  questionamentos  se 

apresentam: 

Quais  os  subsídios  teórico-práticos  para  favorecer  o  processo  ensino 

aprendizagem  de  frações,  tendo  os  jogos  como  recurso  pedagógico?  Quais  as 

propostas de atividades a serem implementadas junto aos professores do Ensino 

Fundamental? Qual a importância dos jogos dentro da resolução de problemas?

Portanto,  o  enfoque  desta  pesquisa  foi  buscar  respostas  para  esses 

questionamentos,  por  meio  de  estratégias  de  ação  em  situações  práticas  que 

auxiliem os docentes participantes a melhorar sua prática pedagógica no ensino de 

frações.

Tendo como público alvo os professores de Matemática da rede pública de 

ensino do estado do Paraná, sendo os principais participantes docentes do ensino 



Fundamental e Médio do Colégio Estadual Nestor Victor do município de Pérola. 

FRAÇÕES: UM BREVE HISTÓRICO E CONSIDERAÇÕES SOBRE O SEU 

ENSINO E APRENDIZAGEM

As frações fazem parte da Matemática há 4000 anos ou mais. As antigas 

civilizações,  não  viam a  importância  de  sua  existência,  pois  quando  precisavam 

considerar partes de um objeto, ele era quebrado literalmente em pedaços menores 

e  contados.  É  o  que  sugere  a  palavra  fração,  segundo  dicionário  da  língua 

portuguesa (fração, fragmento, parte de um todo).

Com o desenvolvimento das civilizações e observando as necessidades de 

dividir, os povos começaram a modernizar o sistema primitivo de pesos e medidas, 

ponderando medidas menores, tornando-as mais precisas, utilizando-as em tarefas 

que desejavam realizar.

Houve evoluções em sistemas primitivos de pesos e medidas, considerando 
medidas  menores  para  se  ter  maiores  precisões  no  que  desejavam 
executar. Assim, sistemas de medida ainda em uso têm a necessidade de 
contar unidades menores em lugar de usar partes fracionárias. Como por 
exemplo,  na  lista  de  medidas  usadas  para  líquidos,  cada  unidade  é  a 
metade de sua antecessora; galão, meio galão, quarto de galão, quartilho, 
xícara,  meia  xícara  (dessa  forma,  cada  unidade  pode  ser  expressa  em 
termos  por  uma  unidade  ainda  menor,  a  onça  fluída.  Meia  xícara 
equivalente a 4 onças fluidas) (SMOLE, DINIZ, CÂNDIDO, 2007, p, 12)

Por volta do ano 3000 a.C., um antigo faraó de nome Sesostris, repartiu o 

solo do Egito às margens do rio Nilo entre seus habitantes. Acreditando que o rio 

poderia levar as pessoas a qualquer parte do lote, o faraó mandava funcionários 

examinarem e determinarem por medida a extensão exata da perda. Estas palavras 

foram escritas pelo historiador grego Heródoto, há cerca de 2300 anos (PONCE, 

1986). 

Havia no Egito antigo um dispositivo admirável para a época, chamado de 
nilômetro,  que  permitia  conhecer  com  boa  exatidão  o  crescimento  das 
águas do Nilo e prognosticar o volume da futura colheita. De acordo com 
essas  informações,  que  eram  mantidas  em  segredo,  os  sacerdotes 
aconselhavam os lavradores. As classes inferiores recebiam desse modo 
um excelente serviço, que a própria ignorância em que viviam, provocada 
por  um  trabalho  ininterrupto,  impossibilitava  que  realizassem.  Essas 
informações emprestavam ao soberano a ascendência das divindades: no 
momento oportuno o Faraó lançava no rio as suas ordens escritas e então – 
só então – as águas obedientes começavam a subir (PONCE, 1986, p.34).

O autor citado comenta que foi  nas terras férteis do vale deste rio que se 



desenvolveu a civilização egípcia. Ao avançar sobre as margens, o rio derrubava as 

cercas de pedra que cada agricultor usava para marcar os limites de seu terreno. E 

quando as águas baixavam, funcionários do governo traçavam os limites do terreno 

de cada agricultor. Usavam cordas para fazer a medição.

Conforme Porto (1987) havia uma unidade de medida assinalada na própria 

corda. As pessoas encarregadas de medir esticavam a corda e verificavam quantas 

vezes aquela unidade de medida estava contida nos lados do terreno. Daí, serem 

conhecidas como estiradores de cordas. No entanto, por mais adequada que fosse a 

unidade de medida escolhida, dificilmente cabia um número inteiro de vezes nos 

lados  do terreno.  Foi  por  essa  razão  que  os  egípcios  criaram um novo  tipo  de 

número denominado número fracionário.

Os egípcios interpretavam a fração somente como uma parte da unidade. Por 

isso, utilizavam apenas frações unitárias, isto é, com numerador igual a um. Assim, 

para  escrever  as  frações  unitárias,  colocavam  um  sinal  oval  alongado  sobre  o 

denominador:

Figura1- Representações de frações egípcias

Fonte: Piccirilo (2012).

No  sistema  de  numeração  egípcio,  os  símbolos  repetiam-se  com  muita 

freqüência. Por isso, tanto os cálculos com números inteiros quanto aqueles que 

envolviam números fracionários eram muito complicados. 

Já no século VII de acordo com Aaboe (1984, p. 21), “os árabes expandiram-

se toda a região do Mediterrâneo”. Na Península Ibérica formaram reinos que duram 

muitos  séculos.  Só  em  1492,  com  a  derrota  do  Reino  Mouro  de  Granada,  os 

espanhóis reconquistaram o último território ocupado pelos muçulmanos.

A Europa aprendeu muito com os árabes. Eles introduziram novas técnicas 

agrícolas - como a construção de canais de irrigação e açudes - e novos produtos,  

como a cana-de-açúcar, o arroz, a laranja e o limão. Difundiram também a indústria, 

do mosaico, da cerâmica e do vidro. E trouxeram para a Europa invenções de outros 

povos: além dos algarismos da Índia, a bússola, a pólvora e o papel, inventados 



pelos chineses (AABOE, 1984).

Com  o  livro  de  al-Khowarizmi,  os  matemáticos  do  mundo  todo  tomaram 

conhecimento do sistema de numeração hindu. Os símbolos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 

ficaram conhecidos como a notação de al-knowarizmi, de onde se originou o termo 

latino  algarismos.  Daí  o  nome  algarismo.  São  estes  números  criados  pelos 

matemáticos da Índia e divulgados para outros povos pelo árabe al-Khowarizmi que 

constituem o nosso sistema de numeração decimal. Daí serem conhecidos como 

algarismos indo-arábicos. Com o sistema de numeração hindu ficou fácil escrever 

qualquer número, por maior que ele fosse.

Como estes números foram criados pela necessidade prática de contar as 

coisas da natureza, eles são chamados de números naturais. Os números naturais 

simplificaram muito o trabalho com números fracionários. Os números fracionários 

passaram a ser expresso como uma razão de dois números naturais: 2\7.

A palavra razão em Matemática significa divisão. A razão de um número  a 

para um número b (diferente de 0) é o quociente  .

Os números inteiros e os números fracionários puderam ser expressos como 

uma razão de dois números naturais. Por isso, são chamados de números racionais. 

De acordo com Porto (1987, p. 96),  “a descoberta dos números racionais foi  um 

grande passo para o desenvolvimento da Matemática”.

Após essa visão geral da história dos números fracionários , percebe-se que 

ao se trabalhar com o ensino de frações, o aluno deve ser estimulado a questionar 

sua própria resposta, a indagar sobre o problema, a transformar um determinado 

problema em uma fonte de novos problemas.  Isso evidencia uma concepção de 

ensino e aprendizagem que se dá não pela mera reprodução de conhecimentos, 

mas pela via da ação refletida, os alunos serão capazes de construir  e elaborar 

novos conhecimentos.

Nunes et al. (2003) se referem ao conceito de frações com base em cinco 

significados:  número,  relação  parte-todo,  medida,  quociente  e  operador 

multiplicativo. As autoras apontam cinco significados das frações, enfatizando que, 

quando  adequadamente  abordados,  os  significados  (número,  relação  parte-todo, 

medida,  quociente  e  operador  multiplicativo)  contribuem para  uma aprendizagem 

mais significativa deste conceito. 

Nunes et al. (2003) enfatizam que embora estes cinco significados do estudo 



de frações já tenham sido investigados por muitos pesquisadores no meio científico, 

raramente faz parte das comunidades escolares. Para estes autores, os educadores 

parecem não ter clareza sobre os diferentes significados do conceito, sugerindo uma 

limitação  nas  condições  de  ensino  que  contribui  para  restringir  o  enfoque  do 

conceito à percepção e ao significado parte-todo.

Afirma Behr (1983, apud BERLLINGHOFF; GOUVÊA, 2010), que em razão à 

perspectiva psicológica os números racionais são instrumentos significativos para o 

desenvolvimento intelectual dos alunos. 

Teoricamente,  o  estudo  dos  números  racionais  é  considerado  como  algo 

simples até mesmo pelos cursos voltados para a formação de professores.  Mas 

algumas pesquisas mostram que os conceitos associados aos números racionais 

estão entre as ideias mais complexas e importantes que os alunos encontram na 

escola (BEHR apud, MOREIRA; DAVID 2004).

Para estes autores, na prática, sua construção pode ser considerada uma das 

mais complexas operações da Matemática, haja vista a grande dificuldade que a 

maioria  dos  alunos possui  para  compreender  a  natureza  dessas  operações e  o 

significado desses conceitos,  motivo pelo qual  se exige diferentes estratégias de 

ação.  Por  isso,  acredita-se  que  a  contextualização  por  meio  dos  jogos  é  um 

importante referencial para a apreensão do conceito de frações auxiliando os alunos 

a dar sentido ao conteúdo.

OS JOGOS COMO RECURSO DIDÁTICO

Os jogos são recursos que auxiliam os sujeitos a interpretar e conhecer o 

mundo, os objetos, a cultura, as relações, as emoções, os conflitos e contradições e 

os afetos das pessoas. Na escola em uma situação de jogo, a participação ativa dos 

alunos sobre o seu saber é valorizado, oferecendo oportunidades para os alunos 

estabelecerem  uma  relação  positiva  com  a  aquisição  de  conhecimento,  “pois 

conhecer passa a ser percebido como real possibilidade” (SILVA; KODAMA, 2004, p. 

03).

Para  Riccetti  (2001,  p.  19-20),  “[...]  o  jogo  é  um  fenômeno  cultural  com 

múltiplas manifestações e significados, que variam conforme a época, a cultura e o 

contexto.  O que caracteriza uma situação de jogo é  a iniciativa da pessoa,  sua 

intenção  e  curiosidade”.  Deste  modo,  na  aprendizagem  da  Matemática,  o  jogo 



favorece uma situação privilegiada de aprendizagem, pois possibilita ao aluno atingir 

níveis  complexos nas interações,  podendo recriar  e  estabelecer  contato  com as 

normas e os conteúdos vivenciados no cotidiano escolar.

Segundo Silva e Kodama (2004), os jogos contribuem para a aquisição do 

conhecimento e das possíveis dificuldades de aprendizagem. 

Alunos com dificuldades de aprendizagem vão gradativamente modificando 
a imagem negativa (seja porque é assustadora, aborrecida ou frustrante) do 
ato de conhecer, tendo uma experiência em que aprender é uma atividade 
interessante e desafiadora. Por meio de atividades com jogos, os alunos 
vão adquirindo autoconfiança são incentivados a questionar e corrigir suas 
ações, analisar e comparar pontos de vista, organizar e cuidar dos materiais 
utilizados. Outro motivo que justifica valorizar a participação do sujeito na 
construção  do  seu  próprio  saber  é  a  possibilidade  de  desenvolver  seu 
raciocínio. Os jogos são instrumentos para exercitar e estimular um agir-
pensar  com  lógica  e  critério,  condições  para  jogar  bem  e  ter  um  bom 
desempenho escolar. (SILVA; KODAMA, 2004, p. 03)

Do exposto, no ensino da Matemática, como atividade social especifica, os 

jogos  podem  ser  compartilhados  pelos  alunos,  com  base  num  sistema  de 

comunicação e interpretação da realidade que vai sendo negociada passo a passo. 

Da mesma forma,  conforme Kishimoto  (2000),  o  jogo  implica  em uma atividade 

consciente e não evasiva, dado que cada gesto significativo, cada uso de objetos 

exige uma (re) elaboração contínua das hipóteses da realidade com as quais se 

deseja confrontar.

Assim, por meio dos jogos, os alunos se preparam para a aprendizagem de 

maneira significativa, por meio das assimilações da cultura vivenciada, adaptando-se 

às  condições  que  a  vida  lhe  proporciona,  aprendendo  a  cooperar  com  seus 

semelhantes, a criar, inventar e a conviver como um ser social.

Assim  sendo,  a  convivência  dos  alunos  em um ambiente  com interações 

recíprocas contribui de forma relevante com a sua aprendizagem, pois:

O círculo humano e o ambiente formado pelos objetos contribuem para a 
aprendizagem da criança e isso através de múltiplas interações, dentre as 
quais  algumas  tomam  forma  de  brincadeira  ou  pelo  menos  de  um 
comportamento  reconhecido  como  tal  pelo  adulto.  Esse  comportamento 
pode ser identificado como brincadeira na medida em que não se origina de 
nenhuma  obrigação  senão  daquela  que  é  livremente  consentida,  não 
parecendo  buscar  nenhum  resultado  além  do  prazer  que  a  atividade 
proporciona (BROUGÉRE, 1997, p.61).

Desta forma, os alunos são capazes de aprenderem por meio das interações 

que estabelece com os adultos e com mundo por eles criado. Nesse contexto, os 



jogos são recursos que possibilitam a assimilação da experiência pela recriação da 

experiência sócio-cultural dos indivíduos mais experientes que fazem parte da sua 

história de vida.

De acordo as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná – DCEs, Paraná 

(2008): 

[...] é preciso superar práticas que privilegiam atividades mecânicas, ainda 
encontradas  em  muitos  livros  didáticos.  A  padronização  das  produções 
artísticas infantis, cujos emblemas principais na escola são os desenhos de 
reprografia ou mimeógrafo, limita a criança na exploração do espaço, das 
cores e das formas. Além disso, desconsidera a importância da reflexão, da 
descoberta  e  da  criação,  características  tão  peculiares  da  infância 
(PARANÀ, 2008, p. 35).

As atividades diversificadas podem oportunizar ao professor, a observação de 

gestos inesperados, reações e expressões diferenciadas, permitindo que o educador 

tire  suas  conclusões,  possibilitando  um  posterior  encaminhamento  de  suas 

atividades.

O fazer está vinculado ao pensamento e a ação. Para que o fazer criativo 

aconteça  necessita-se  de  dois  fatores,  segundo  Moura  (1999),  o  lúdico  e  a 

expressão. A ação e o pensamento promovem a expressão lúdica, onde também se 

unem os conhecimentos e a fantasia. A manifestação destes, porém só é possível 

quando as aprendizagens, os processos educacionais,  dão ao aluno liberdade e 

autonomia.

O jogo não deve ser visto apenas como um divertimento, um passa tempo, 

pois ele traz benefícios ao desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral.  

Para Piaget  (1978),  o  jogo é a construção do conhecimento,  principalmente nos 

períodos sensório-motor e pré-operatório.

Por  meio  do  jogo, os  professores  deixam  de  serem  os  transmissores 

principais da informação aos alunos, passando a atuar como mediador, mentor do 

processo de ensino e aprendizagem. Almeida destaca alguns aspectos que tornam o 

jogo  um  recurso  ativo  e  efetivo  no  ambiente  educacional,  pois  contribui  para 

despertar:

a) O interesse do aluno ao jogar, revelado pelo envolvimento e participação 
desse decorrer do jogo;
b)  A  construção  do  universo  imaginativo,  feita  pelo  estudante,  o  que 
contribui não só para a vivência do conteúdo estudado, como também, para 
o desenvolvimento da criatividade do aluno;
c) A interação que o jogo é observada em cada partida, constatada nas 



relações ocorridas entre os alunos (no caso jogadores) e entre alunos e 
professor (que faz a orientação dos procedimentos do jogo), facilitando uma 
ambientação de melhor qualidade de ensino e aprendizagem em sala de 
aula (ALMEIDA, 2012, p. 01).

Dessa maneira, a autora citada acima evidencia que ao se relacionar com o 

conhecimento, o jogo se torna importante para o ensino e aprendizagem da Mate-

mática.  Com isso,  é  necessário  considerá-lo  como um recurso  metodológico  de 

grande valor pedagógico dentro da abordagem educacional, bem como não se pode 

negar “que o jogo pode auxiliar no desempenho do professor, no que se refere ao 

papel de facilitador, em sala de aula” (ALMEIDA, 2012, p. 01).

Complementa Almeida (2012), que o jogo alia processos tanto para o entrete-

nimento quanto para a possibilidade de aquisição de novos conhecimentos. Portan-

to, é papel docente valorizar a inserção de metodologias que se utilizam dos jogos 

nas atividades de Matemática. É necessário que o professor prepare as suas ativida-

des para atuar em ambientações lúdicas dentro de sua prática pedagógica, as quais 

possam favorecê-lo, e muito, posteriormente.

As estratégias com jogos quando bem planejadas promove o interesse e a 

motivação que, por sua vez, aumentam a atenção do aluno, criando a sensação de 

que aprender é divertido, proporcionando ao jogador desenvolver a capacidade de 

processar fatos e fazer inferências lógicas durante a resolução de um problema.

A INTERVENÇÃO

Os dados deste estudo foram coletados a partir da implementação do material 

didático, produzido para o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. As 

atividades foram elaboradas a partir de uma seqüência didática voltada à temática: 

Os Jogos como Recurso Didático-Pedagógico para a Resolução de Problemas 

com Frações. A atividade proposta priorizou a integração dos conteúdos presentes 

no currículo da disciplina de matemática do 6º ano.

A implementação do projeto ocorreu no primeiro semestre de 2013 no Colégio 

Estadual Nestor Victor – Ensino Fundamental e Médio, na cidade de Pérola, com os 

professores da disciplina de matemática, do período matutino, vespertino e noturno. 

Contou  com  o  apoio  da  Direção,  Equipe  Pedagógica  e  Equipe  Técnico-

Administrativa.

As atividades foram desenvolvidas de acordo com um cronograma previsto de 



32 horas e aplicado no período de fevereiro a abril de 2013. O grupo de professores 

era composto por oito participantes. Escolheu-se trabalhar com este grupo para que 

todos os anos do ensino fundamental e médio fossem contemplados com o projeto e 

pudesse aprender mais sobre o uso dos jogos para o ensino de frações. 

O  trabalho  teve  inicio  em  fevereiro,  após  a  apresentação  do  projeto  de 

implementação para a equipe Pedagógica, Funcionários, Docentes, Comunidade e 

Direção.

O projeto foi  iniciado com a apresentação dos objetivos  e  explicitação da 

temática escolhida e a interação da importância dos jogos por meio da resolução de 

problemas aos professores inscritos.

O uso de mídias tecnológicas podem ser um instrumento de apoio dentro de 

sala  de  aula,  eles  podem  estimular  o  aprendizado,  uma  vez  que  torna  esse 

aprendizado mais dinâmico, levando em consideração que nossas crianças estão 

cada vez mais envolvidas com as novas mídias.

Pensando  nisso  que  a  Ação  2  do  projeto  foi  proposta,  ela  consistiu  na 

apresentação de três vídeos, o primeiro sobre idéias inicias de frações (ver site 1), o 

segundo sobre como ler frações (ver site 2) e o ultimo animações sobre construção 

de frações (ver site 3). Os vídeos tiveram por objetivo criar subsídios teórico-práticos 

para o ensino e aprendizagem das frações, tendo como recurso pedagógico o uso 

desta  mídia  (vídeo).  Após  a  análise  desses  vídeos  os  professores  fizeram  os 

seguintes questionamentos: Qual o conceito de fração? A importância das frações 

no cotidiano? Como uma fração pode ser representada? 

Para  responder  tais  questionamentos  foi  sugerido  que  os  participantes 

realizassem uma pesquisa na internet, outro vídeo (ver site 4) intitulado: fração final,  

que vinha de encontro com a solução das questões foi pesquisado. Ele mostrava 

idéias que colaboravam com as soluções relacionadas com as questões formuladas 

anteriormente.

A discussão entre os participantes se enveredou sobre as atuais condições e 

formas de resolver frações, constatando-se que além de conceituar o tema fração de 

forma clara e acessível é de extrema importância relacioná-lo com o cotidiano. Uma 

maneira passível para isso ser feito é por meio de situações do dia a dia, como por  

exemplo, a divisão de uma barra de chocolate, a divisão de uma pizza, ou um bolo, 

atividades estas que podem ser facilmente desenvolvidas no âmbito de sala de aula 

tanto de forma lúdica ou concreta.

http://www.youtube.com/watch?v=J3-bqEdgWiM&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=J3-bqEdgWiM&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=fPRbF1y7RRk&feature=fvwrel%3E
http://www.youtube.com/watch?v=vAaeYk-ZRXw


Os jogos substituem as intermináveis folhas de contas/cálculos atividade essa 

extremamente desestimulante e repetitiva com o objetivo de simplesmente treinar 

para  aplicar  a  técnica  correta  e  resolve-los.  Entretanto  os  jogos não devem ser 

oferecidos como atividades extras, mas como estratégia para atingir a aprendizagem 

desejada.  Como  foram  ressaltados  pelos  autores  os  jogos  são  um  instrumento 

facilitador da aprendizagem ele não só contribui com a socialização como também, 

pode diversificar e transformar o ambiente de aprendizagem dos alunos. 

Ao  jogar,  o  aluno  constrói  muitas  relações,  cria  jogadas,  analisa 
possibilidades.  Algumas vezes,  tem consciência  disso,  outras nem tanto. 
Pode acontecer de um jogador não passar para uma nova fase de reflexão 
por não ter percebido determinadas nuanças de uma regra, ou mesmo por 
não ter clareza de todas as regras ainda. Finalmente, é preciso que quem 
acompanha os jogadores tenha uma avaliação pessoal desses processos. 
(SMOLE, DINIZ, CÂNDIDO, 2007, p, 12)

Visando  os  jogos  como  instrumento  de  aprendizagem  foi  proposto  aos 

participantes à construção de jogos em EVA. Os jogos sugeridos para confecção 

foram, jogo de tiras de frações (ver anexo 1), baralho de frações (ver anexo 2) e o 

dominó de frações (ver anexo 3), sendo estes de raciocínio lógico e de construção 

com o intuito de introduzir o conceito de frações. 

Os jogos fazem referência à resolução de problemas com frações, bem como 

algumas características deste gênero, classificados como jogos de construção, estes 

são  utilizados  quando  se  deseja  introduzir  temas,  sua  função  é  explicar  ou 

exemplificar o que se deseja ensinar, posteriormente quando forem abordar tal tema, 

provavelmente  farão  referência  à  experiência  anteriormente  obtida  através  dos 

jogos.

Foi  realizada  uma  análise  e  discussão  da  aplicabilidade  desses  jogos  foi 

ressaltada por  parte  dos professores  a dificuldade de organização dos alunos e 

domínio por parte do professor para confecção dos jogos, outra observação foi de 

que seria mais viável a apresentação de jogos já confeccionados anteriormente pelo 

professor,  porém,  levando-se  em  consideração  as  orientações  do  professor 

(monitor) todos compreenderam que o ato de confeccionar os jogos também fará 

com que os alunos desenvolvam o conhecimento sobre frações.

Foi solicitado aos professores participantes que jogassem com os materiais 

confeccionados,  aos  três  grupos  foram  dadas  as  instruções  de  cada  um  dos 

materiais,  bem  como  foi  proposto  que  fizessem  seus  próprios  problemas  e 

discutissem as possibilidades da aplicabilidade de cada um dos jogos.



Como  forma  de  fazer  uma  avaliação  e  finalizar  o  projeto  foi  realizado  o 

diálogo dirigido, onde fez-se necessário a explanação de algumas estratégias de 

ação, que os professores podem adotar em sala de aula durante a abordagem do 

conteúdo frações através do uso de jogos. As estratégias citadas foram:

I-  Planejamento  como  fator  primordial,  onde  este  oferece  segurança  ao 

educador evitando falhas no processo de ensino e possíveis “contratempos”.

II- Conhecimento global da turma, para que seu planejamento seja fiel ao que 

cada turma necessita.

III- O dialogo como fonte de aproximação entre educador e educando, neste 

dialogo o educador deve transformar a matemática tão temida pelos educandos, em 

uma  disciplina  prazerosa,  para  que  no  final  do  processo,  o  educando  possa 

desenvolver habilidades como criatividade, iniciativa pessoal e técnicas para abordar 

e resolver problemas.

Nesta ação também foram abordadas possíveis dificuldades em introduzir os 

jogos como recurso didático pedagógico, entre as dificuldades citadas estavam: 

I- A confecção dos jogos, pelo professor ou em sala de aula.

II- Tempo necessário para que os mesmo sejam confeccionados.

III-  Educadores que ainda não reconhece a necessidade das novas técnicas 

ou novos métodos de ensino, para acompanhar as constantes mudanças em todo o 

âmbito escolar.

Porém  nesta  ação  ambos  os  participantes  declararam  que  após  esta 

experiência  com jogos,  foi  possível  visualizar  sua necessidade e  importância  no 

contexto de ensino aprendizagem, em que englobam o caráter lúdico, das relações 

sociais e de técnicas intelectuais como motivação, raciocínio lógico, autoconfiança, 

organização  e  concentração.  Estas  atividades  proporcionaram  uma  troca  de 

informações bem proveitosa por que exemplificou e esclareceu possíveis dúvidas a 

respeito dos jogos como recurso didático pedagógico, que certamente irão ajudar os 

educadores participantes no seu dia a dia em sala de aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com  base  na  vivência  da  aplicação  do  material  didático  elaborado  e  a 

avaliação de todo o processo, observou-se algumas mudanças consideráveis nos 

professores que antes possuíam uma visão equivocada sobre o assunto, tais como 



rejeição em trabalharem com jogos em sala de aula, ou relacionada à indisciplina 

que poderia gerar por parte dos educandos com o uso dos jogos.

Os professores ao serem questionados sobre a importância do trabalho Os 

Jogos  como  Recurso  Didático-Pedagógico  para  Resolução  de  Problemas  na 

Aprendizagem, afirmaram que trabalhar  desta forma é trabalhoso,  mas que sem 

duvida  é  muito  mais  estimulante  e  gratificante,  pois  proporciona  o  estímulo 

necessário  para  que  haja  a  aprendizagem,  por  meio  dos  jogos,  os  alunos  se 

preparam para a aprendizagem de maneira significativa, por meio das assimilações 

da  cultura  vivenciada,  adaptando-se  às  condições  que  a  vida  lhe  proporciona, 

aprendendo a cooperar com seus semelhantes, a criar, inventar e a conviver como 

um ser social. A partir dos jogos a aprendizagem acontece de forma contextualizada, 

dessa forma todos podem contribuir com questionamentos, sugestões, levando para 

si um conhecimento mais amplo e significativo.

A integração dos conhecimentos com a prática social e a construção de uma 

postura diferenciada relacionada aos problemas, foram percebidas claramente nas 

atitudes dos professores houve uma mudança efetivamente em relação a rejeição 

que  antes  possuíam  em  relação  aos  jogos  como  metodologia  de  trabalho,  as 

mudanças de postura foi surgindo no decorrer do projeto, enquanto conversavam, 

organizavam  as  apresentações  e  confeccionavam  os  jogos  e  resolviam  os 

problemas.

O papel do professor neste processo é de suma importância uma vez que ele 

passa  de  mero  multiplicador do  saber  para  co-autor,  junto  com  os  educandos, 

ambos  buscando  melhorar  a  qualidade  do  processo  ensino  aprendizagem,  com 

alternativas para a aquisição do conhecimento.

Para a conclusão deste trabalho, é necessário retomar alguns aspectos sobre 

o ensino de Matemática que precisam ser discutidos entre os educadores que se 

propõem a trabalhar por meio desta perspectiva. O primeiro é estar aberto para esta 

prática (recursos didático-pedagógicos), é um processo que precisa ser construído 

lentamente e requer ousadia do professor, pois quando se pretende trabalhar com 

jogos, não se deve esquecer que a interação entre os envolvidos é importante, mas 

o foco principal  deve estar na construção coletiva do conhecimento,  na troca de 

idéias  e informações,  ou  seja,  esta  no ato  transformar  o  processo de ensinar  e 

aprender  conceitos  matemáticos  em  algo  dinâmico,  prazeroso  e  com  certeza 

científico.



Outro  aspecto  a  considerar  é  a  pesquisa  e  construção  de  materiais,  que 

implica tempo e disponibilidade do professor, o que às vezes pode ser um empecilho 

devido  à  jornada  de  trabalho.  O  que  pode  dificultar  também  é  a  falta  de 

conhecimento sobre a forma de utilizar tais recursos que alguns docentes têm em 

relação ao uso dos recursos tecnológicos ou mesmo a insegurança de usá-los na 

aula. 

Diante  destas  reflexões,  tanto  a  escola  quanto  o  professor  precisa  criar 

condições  para  o  desenvolvimento  desta  prática,  como  propiciar  aos  docentes 

durante o ano letivo momentos para que entre si  desenvolverem a confecção de 

jogos, discussão sobre os erros e acertos em relação ao uso dos mesmos.

Enfim,  o  estudo  dos  Jogos  como  Recurso  Didático-Pedagógico  para  a 

Resolução de Problemas com Frações, teve um resultado positivo para os docentes 

participantes, pois ao se estudar sobre os jogos é possível perceber tão grande é a 

contribuição  que  eles  podem  trazer  na  formação  de  valores,  na  construção  do 

conhecimento, na socialização do individuo, no raciocínio lógico, ou seja, contribuem 

de fato com todo o processo ensino- aprendizagem.
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Anexo 1- Jogo Tiras de EVA

Anexo 2 – Baralho de Frações

Fonte: pibiduspsc.blogspot.com



Anexo 3 – Dominó de Frações

Fonte: portalatividades.blogspot.com


