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RESUMO Este artigo é um relato, com objetivo de divulgar uma experiência desenvolvida por seis

bolsistas do curso de Licenciatura em Matemática, no ensino médio de uma escola pública do

estado, situada na cidade de Maceió-AL, durante o primeiro semestre de 2013, envolvendo alunos

dos 1º e 2º anos do ensino médio. A experiência diz respeito à elaboração e aplicação de uma

gincana matemática com o intuito de motivar os alunos para a disciplina de matemática, com

desafios e brincadeiras, envolvendo não só a matéria, mas também atividades físicas. Após a

avaliação pode-se conclui que de um modo geral a experiência foi positiva e gratificante,

considerando tanto os conteúdos abordados quanto a repercussão junto aos alunos.

PALAVRAS-CHAVE: Gincana. Motivação de aprendizagem. Educação matemática. ABSTRACT

This article is an account, in order to disseminate an experiment developed by six Degree course

scholarship in mathematics in high school from a public school in the state, located in the city of

Maceió-AL, during the first half of 2013, involving students 1st and 2nd years of high school. The

experience concerning the elaboration and application of a mathematical gymkhana in order to

motivate students to mathematics discipline, challenges and games, involving not only matter, but

also physical activity. After the evaluation can be concluded that in general the experience was

positive and rewarding, considering both the content addressed as the impact on students.
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1 INTRODUÇÃO Os jogos e as brincadeiras quando bem utilizada é uma ferramenta poderosa na

educação, pois não simplesmente diverte, mas também desenvolve aspectos cognitivos,

importante no desenvolvimento do ser humano. Segundo Piaget (1967, p.25) "o jogo não pode ser
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visto apenas como divertimento ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o

desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral".

Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a

possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos

alunos que temem a matemática e sentem-se incapacitados para

aprendê-la. Dentro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude

passiva e a motivação é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que

esses alunos falam matemática, apresentam também o melhor desempenho

e atitudes mais positivas frente a seus processos de aprendizagem. (BORIN,

1996, p.9)

Formada de diversas provas e desafios muitas vezes recreativa que envolve

mais de uma área de conhecimento a gincana é uma competição cujo

objetivo é por em prova habilidades mentais e físicas. Com esses objetivos

foi organizada, durante o primeiro semestre do ano letivo de 2013, a

gincana numa escola pública estadual, para os alunos dos 1° e 2° anos do

ensino médio realizada no dia 25 de maio de 2013, com a intenção de por a

prova os conhecimentos prévios dos diversos saberes matemáticos,

despertar o interesse dos alunos pela disciplina, gerando uma competição

sadia e divertida entre as equipes formada, sendo uma proposta

diversificada que une as diversas práticas pedagógicas como o aprender, o

brincar e a interação entre os alunos. 2 DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA A

gincana foi realizada no dia 25 de maio no turno vespertino (sábado) para

que tivéssemos total liberdade e 100% do espaço da escola. Mas,

infelizmente, nem todos os alunos compareceram por não estar no período

de aula. Foram formadas 3 equipes com alunos dos 1º e 2º anos do ensino

médio, no qual todos receberam 1 ponto extra na matéria de matemática

pela participação. As turmas que participaram da gincana foram escolhidas

pelo professor supervisor do projeto, que nos auxiliou na realização e

execução da mesma. Todas as provas da gincana foram elaboradas e

confeccionadas cuidadosamente pelos bolsistas e as questões colocadas nas

provas eram de lógica (assunto sempre discutido nas aulas do docente

supervisor) e algumas que necessitavam do conhecimento de assuntos

vistos no 1° ou 2° ano do ensino médio. Por este motivo, as equipes foram

formadas por meio de sorteio, de modo que em cada equipe tivesse alunos

do 1º e do 2º ano. A gincana foi dividida em três principais partes: 1ª parte
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– Realizar cinco provas no menor tempo possível. A cada prova o tempo de

sua realização era cronometrado, para isso, cada bolsista ficava responsável

por uma prova. Enquanto isso, as equipes ficavam livres para decidir a

ordem de realização das provas que eram:

• Corrida: um aluno da equipe deveria correr dando a volta no pátio com uma questão na mão

(em forma de pergaminho) para ser resolvida. Quando ele alcançasse a chegada, a equipe se

juntava para solucioná-la. Esse processo ocorreu três vezes;

• Tangram com corrida de saco: duas pessoas da equipe deveriam ser escolhidas para saltar

dentro de um saco até chegar no tangram, que por sua vez, teria que montar as 7 peças em

cima de um molde. Após solucionar uma das figuras ele voltaria pulando dentro do saco,

deixando a vez para algum parceiro de equipe. Caso um dos membros não conseguisse

montar uma das figuras em 8 minutos, o outro membro seria liberado para solucionar a

prova juntos. Posteriormente, se a prova não fosse concluída, um dos membros da

organização fixaria algumas peças para ajudar;

• Bexiga: A expressão “O quadrado da diferença é igual ao quadrado do primeiro termo mais o

quadrado do segundo termo menos duas vezes o primeiro pelo segundo.” Foi recortado por

palavra e em cada bexiga foram colocadas 5 palavras, totalizando 5 balões mais um balão de

ajuda. Os membros das equipes deveriam encher os balões até estourar. Em seguida, a

equipe começaria a montar a expressão na mesa. Se após 5 minutos a prova não fosse

concluída, seria liberado o balão dica, onde o mesmo teria que ser cheio até estourar. Com

isso, a equipe tinha a resposta na forma algébrica: (a – b)² = a² + b² - 2ab;

• Boliche: Seis garrafas pets eram postas afastadas, onde cinco havia perguntas de

lógica-matemática e uma com o texto “BÔNUS” para não necessitar resolver a questão. Cada

equipe era obrigada a derrubar três garrafas e resolver suas questões;

• Pulando corda: dois membros da equipe eram escolhidos para saltar, enquanto isso, cada

um que estava pulando teria que solucionar seis operações básicas (soma, subtração,

multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). Caso o aluno errasse a resposta, teria que

realizar três pulos para poder responder novamente.

Após todas as equipes realizarem todas as provas, os tempos foram somados e comparados,

passando para a segunda parte da gincana. 2ª parte – Montar um quebra-cabeça (mapa). Neste

momento, todas as equipes estavam reunidas em uma única sala e avisos breves foram dados: no
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que o tempo influenciaria, penalidades caso tentassem se aproveitar das outras equipes e como

funcionaria a 2ª e 3ª etapa da gincana.

• Tempo: a primeira colocada (com menor tempo) iniciaria a 2ª parte com vantagem de 1

minuto em relação à segunda colocada e de dois minutos em relação à terceira colocada;

• Penalidade: caso alguma pessoa de um grupo tentasse colar as resposta de outra equipe, a

mesma ficaria com uma pausa de cinco minutos sem poder prosseguir no quebra-cabeça;

• Quebra-cabeça: os grupos receberiam seis peças do quebra-cabeça (confeccionados pelos

bolsistas). Atrás de cada peça existia uma pergunta que obrigatoriamente deveria ser

solucionada para poder receber a peça seguinte do quebra-cabeça.

Após montar todas as peças (que revelava um mapa aleatório sem influência na gincana) eles

receberiam um envelope dando consequência a 3ª parte. 3ª parte – Caça ao tesouro O envelope

recebido conteria uma charada que levava a uma determinada parte da escola, onde encontrariam

outra charada que repetiria o processo, assim, totalizariam cinco locais, onde a quinta charada as

levaria para um vale tesouro. Observações foram feitas antes do início da segunda parte: as

charadas eram diferentes para cada equipe, levando a pontos onde as equipes jamais se

encontrariam, porém, a quinta e última charada para todas as equipes levariam ao mesmo local,

onde estava um papel escrito “Vale Tesouro!” O vale tesouro tratava-se de mais meio ponto extra

para a matéria de matemática, além de pipocas, pirulitos, chocolates e confeitos para todos os

membros da equipe vencedora. Mas, as equipes perdedoras também receberam brindes, só que

em menor quantidade. 3 CONCLUSÃO Foi muito gratificante a interatividade com as turmas dos

1° e 2° anos, onde o conhecimento se tornou mutuo. Experiência como essa é importante para a

formação de qualquer futuro docente. Saber e amadurecer com a ideia de que uma atividade

interativa e divertida ajuda muito mais no aprendizado do que uma aula convencional. A intenção

da gincana de matemática era o aprender brincando, coisa que pouco ocorre hoje no ensino médio

nas escolas, principalmente em escolas públicas. O respaldo dos alunos que participaram foi de

quase 100% positiva. Em seu depoimento a respeito da gincana, o professor supervisor afirma que

esta trouxe diversão, conhecimento matemático, animação para as aulas de matemática. Que é

uma forma diferente de abordar o conhecimento matemático, que possibilitou a aproximação entre

os alunos e entre os bolsistas, fazendo com que os alunos mergulhassem no “universo

matemático” jogando, brincando e aprendendo com alegria e esforço. Afirmando ser este o

princípio mais importante da matemática. Consequentemente, para nós bolsistas foi satisfatório,

pois a experiência vivenciada através da elaboração e aplicação da gincana trouxe uma reflexão

sobre a importância de atividades motivadoras no ensino e aprendizagem da matemática, que

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/a_gincana_no_ensino_da_matematica.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.4-7,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



proporcionou diversão ao unia o aprender com o brincar. Entendemos que com esta metodologia

foi possível apresentar a matemática de forma divertida, com uma abordagem que envolvia o

raciocínio lógico e a resolução de alguns problemas. E aos gestores da escola estadual, por ter

aberto as portas da instituição e cedido todo o espaço necessário para que desenvolvêssemos a

nossa pesquisa. Em especial à coordenação pela confiança. 4 ANEXOS 4.1 Questões do quebra

cabeça:

• Sou nomeado retângulo, em particular meu lado maior mede o dobro do lado menor. Qual a

minha área?

• Em um triângulo retângulo, a hipotenusa é
Image: clip_image002.gif
do tamanho do cateto menor. O cateto maior

tem tamanho igual à
Image: clip_image004.gif
do cateto menor. Sendo 60 cm o perímetro desse triângulo, sua área

será de...

• Possuo quatro lados dois a dois paralelos entre si, todos de mesma medida, e quatros

ângulos retos. Quem eu sou?

• Sou nomeado retângulo, em particular meu lado maior mede o triplo do lado menor. Qual o

meu perímetro?

• Qual o perímetro da copa na planta abaixo?

• Parabéns!!! Seu mapa está praticamente montado. Quando a charada você matar, coloque

essa peça em seu devido lugar e a caçada vai começar!

4.2 Depoimento do Professor Supervisor

"Gincana de matemática"

A gincana de matemática trouxe diversão, conhecimento matemático e animação para as aulas

de matemática.

Os jogos aplicados relacionados com a atividade física foi uma forma diferente de ensinar os

conhecimentos matemáticos, resgatando a alegria e o prazer de descobrir, adormecidos nas

memórias de infância de cada aluno.

As relações entre alunos e estagiários foram enriquecidas com a gincana, ouve mais

aproximação dos alunos e maior interesse em aprender.

Nesta concepção, percebeu-se que aprender matemática não se restringe apenas a resoluções

de contas, operações e equações, mas aplicar esses conhecimentos na prática com problemas

próximos da realidade do aluno.

Enfim, a gincana de matemática fez com que os alunos mergulhassem no "universo
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matemático" jogando, brincando e aprendendo com alegria e esforço, princípio mais importante

da Matemática.

4.3 Charadas

1 – Aqui Muitos cientistas podem se revelar e experimentos revolucionar.

R = Laboratório de ciências

2 – Quando a barriga começar a reclamar, ao meu encontro você virá.

R = Refeitório/Cozinha

3 – Dou entrada a muitos atletas e depois de muito treinar, novamente por mim você passará.

R = Quadra/Ginásio

4 – Não sou muito agradável e a maioria não cuida de mim, mas por vaidade ou necessidade

as meninas vêm aqui.

R = Banheiro feminino

5 – Tenho TV e DVD e aqui muitos filmes você pode ver.

R = Sala de vídeo

6 – Se em mim você estiver, um artista você é, e quando se apresentar todos vão lhe

observar.

R = Auditório

7 – Quando a matrícula você vai renovar é necessário ir a algum lugar.

R = Secretaria

8 – Você está quase lá! Quando a próxima charada você matar um lindo tesouro você vai

encontrar. Charada: Seu acesso não é permitido, pois seus mestres estão reunidos.

R = Sala dos professores
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