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RESUMO Este artigo objetiva discutir o uso de jogos, como recurso didático, no ensino e na

aprendizagem de Trigonometria. A pesquisa de doutoramento que o subsidia fundamentou-se em

estudos de Piaget sobre jogos, de Vygotsky sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal e nas

orientações curriculares oficiais brasileiras para o Ensino Médio. A metodologia foi a da

intervenção-ação com 15 professores, ocorrida em dez encontros de três horas cada um. A coleta

de dados foi por observação direta, gravações em vídeo, questionários, entrevistas e registros das

produções. Os jogos discutidos foram: dominó de arcos e ângulos, pega-monte e bingo de funções

trigonométricas. A análise, por triangulação, evidenciou a relevância do uso desses jogos no ensino

e da mediação do professor para auxiliar o aluno a construir conhecimentos. ABSTRACT This

paper aims to discuss the use of games as a didactical resource in teaching and learning

Trigonometry. The doctoral research that suports it was foundamented on Piaget's studies of

games, Vygotsky’s concept of proximal development zone (PDZ) and Brazilian official documents

for Mathematics teaching. The methodology used was the intervention research with 15 teachers

during 10 sessions of three hours each. Data were collected by direct observation, video,

questionnaires, interviews, and records produced by the subjects Three games were discussed:

Domino arcs and angles, picks lot to units of measurement and bingo for graphs of trigonometric

functions. Our analysis, by triangulation, showed that these games were relevant to the learning of

Trigonometry, however stressed that the mediation of the teacher was fundamental to help

students to build knowledge.
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INTRODUÇÃO Conhecer e dar significado aos conceitos trigonométricos é fundamental para

alunos do Ensino Médio uma vez que a Trigonometria tem aplicações nas áreas das ciências

exatas, biológicas e dentro da própria Matemática. Documentos oficiais brasileiros, tais como

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1998) e Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino

Médio PCNEM (2000) relacionam a Trigonometria como um tema em Matemática cujo estudo pode

propiciar o desenvolvimento de diversas habilidades e competências nos educandos. Tais

documentos entendem que o ensino da Trigonometria deve privilegiar o entendimento de

fenômenos periódicos, a resolução de problemas e as aplicações nas diferentes áreas do

conhecimento. Alertam que a Trigonometria vem sendo ensinada desconectada das aplicações

práticas investindo-se muito no cálculo algébrico das identidades e equações em detrimento de

aspectos importantes das funções trigonométricas (PCN+). As orientações nesses documentos, são

para os professores centrem-se no desenvolvimento de atitudes nos alunos, tais como levantar

hipóteses, argumentar, analisar resultados e resolver problemas levando o estudante a

compreender o mundo que o cerca e estimulando seu espírito de investigação. Devem-se

assegurar as aplicações da Trigonometria na resolução de problemas que envolvam medições de

distâncias inacessíveis e a construção de modelos para fenômenos periódicos. Ainda hoje, em

diversas escolas do Brasil, vem sendo utilizada uma abordagem “tradicional” de ensino, segundo a

qual se apresentam os conteúdos em exposições orais, e em seguida, os estudantes resolvem

exercícios selecionados pelos professores para fixação. Grande parte dos livros didáticos reforça

essa prática. A nosso ver é preciso dar ênfase à apropriação, pelos estudantes, de aspectos

essenciais dos conceitos trigonométricos e sua relação com o mundo. Dessa forma, os recursos

didáticos escolhidos para o ensino devem estimular os alunos a empreenderem investigações sobre

o assunto abordado e terem a oportunidade de realizar suas próprias descobertas. O recurso ao

uso de jogos é uma possibilidade para a sala de aula no sentido de instigar os alunos a investigar e

a construir estratégias para ser bem-sucedido ao jogar. A revisão de literatura sobre pesquisas e

estudos sobre jogos e ensino de Trigonometria revelou carência de pesquisas acadêmicas.

Analisamos estudos e pesquisas que envolveram o uso de jogos no campo da Educação

Matemática brasileira. Pesquisas como a de Grando (2000) e Marques (2009) investigaram o uso

de jogos no ensino de Matemática. Grando (2000) concluiu que os alunos participantes em sua

pesquisa puderam realizar antecipações e/ou previsões necessárias para solucionar as tarefas do

jogo, o que auxiliou a aprendizagem de conceitos matemáticos nele envolvidos. A partir dos

resultados de sua pesquisa, Grando (ibid) apontou vantagens e desvantagens do uso de jogos em

situações de aprendizagem matemática. Marques (2009) investigou as competências

desenvolvidas nos alunos por meio da implementação do jogo em sala de aula. A autora promoveu

jogos, tendo por base os conteúdos programáticos do 9º ano de escolaridade (alunos de, em

média, 14 anos). Ela concluiu que o jogo propiciou o desenvolvimento de raciocínio lógico,
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destreza manual, noções de sequência, organização de processos de contagem e de

acontecimentos aleatórios, equiprováveis ou não, procura de padrões de regularidades e

generalizações além dos ganhos de socialização promovidos por esse tipo de atividade tais como:

convivência, autonomia e responsabilidade. Para ambas as autoras, as intervenções feitas pelo

professor como mediador, ao longo do processo que vai desde a escolha do jogo, sua

implementação e a observação dos jogadores em atividade são fundamentais para que ocorra a

aprendizagem. Neste artigo, subsidiado por uma pesquisa de doutorado, discutimos o uso de

jogos, como recurso didático no ensino e na aprendizagem de Trigonometria. A metodologia

utilizada foi a da pesquisa-intervenção com 15 professores, participantes de um processo

formativo com duração de 10 encontros de 3 horas, ao longo de um semestre. Os dados foram

coletados por observação direta, vídeo, questionários, entrevistas, além de registros produzidos

pelos sujeitos. A análise apresentada neste recorte será sobr dois dos jogos abordados na

formação continuada: dominó de arcos e ângulos, pega-monte para unidades de medidas e bingo

para gráficos de funções trigonométricas. JOGOS COMO RECURSO DIDÁTICO O jogo é uma

atividade natural no desenvolvimento dos processos psicológicos básicos do homem. É também

uma atividade que envolve relações sociais entre os semelhantes. O jogo, quando tem como

objetivo maior o ensino de Matemática, permanece com suas características natas, e supõe um

“aprender sem imposição externa” embora, ainda assim, demande concentração, habilidades

matemáticas, normas de conduta e controle. Para Piaget (1978), os jogos fazem com que as

crianças lidem com os símbolos – jogos simbólicos - e passem a pensar por analogias tornando-se

produtoras de linguagens e criadoras de convenções, dando início ao processo de submeterem-se

a regras e dar explicações – jogos de regras – que são empregados nos processos de ensino e de

aprendizagem. Adultos compreendem que as regras podem ser combinadas previamente, antes do

início do jogo, pelos jogadores, e devem ser respeitadas no decorrer do mesmo. Nos jogos de

regras, o fazer e o compreender caminham continuamente juntos e essa característica é

importante nos processos de ensino e de aprendizagem, pois o indivíduo percebe que pode jogar

em função da jogada do outro, ou pode jogar para anular a jogada do seu oponente. Segundo

Vygotsky (1998) jogos que contêm regras criam possibilidades de ação intencional de um indivíduo

(em nosso caso, o professor) na zona de desenvolvimento proximal (ZDP) de outro (em nosso

caso o aluno). Para esse autor, a ZDP se localiza entre o nível de desenvolvimento real de um

indivíduo (aquilo que ele consegue fazer sem a ajuda de outro) e seu nível de desenvolvimento

potencial (aquilo que ele consegue realizar com a ajuda de outro indivíduo). O mediador, atuando

na ZDP do aprendiz, ao longo do desenvolvimento do jogo, pode auxiliar a transformar o nível de

desenvolvimento potencial em desenvolvimento real. Nos documentos oficiais brasileiros, tais

como os PCN (1998), por exemplo, há o incentivo à participação em jogos de grupo por

representarem uma conquista cognitiva, emocional, moral e social além de serem um estímulo
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para o desenvolvimento do seu raciocínio lógico. Segundo esses documentos, cabe ao professor a

análise da potencialidade educativa de um determinado jogo no plano curricular o qual pretende

desenvolver. O professor, ao utilizar o jogo como recurso didático, deve estar ciente de que,

quando em aprendizagem com jogos, o aprendiz deixa de ter um papel passivo e passa a ser um

agente responsável por sua aprendizagem, pois o jogo, para do indivíduo, é um desafio na busca

de soluções para um problema. No tocante ao professor, o jogo propicia a identificação do

pensamento do aluno pela análise das suas jogadas, bem como,aquilo que o aluno é capaz de

fazer sozinho e o que ele necessita da ajuda do outro, além de poder identificar qual o nível de

ajuda, (Beatón, 2005), pode ser dada a esse aluno para que ele atinja o objetivo da aprendizagem.

Em outras palavras, o jogo de regras cria possibilidades de ação intencional do OUTRO na ZDP do

aprendiz a fim de transformar o nível de desenvolvimento potencial em desenvolvimento real.

Dessa forma, quando a situação envolve o jogo, temos uma nova relação professor-aluno e

aluno-aluno que se baseia em confiança na capacidade que o OUTRO tem de resolver a

situação-problema imposta. O jogo caracteriza-se como uma estratégia cognitiva na aprendizagem

dos alunos, adultos ou crianças, pois propicia uma situação interativa, conforme mostra a figura

acima, bem como a discussão de ideias diferentes, o que leva à aprendizagem. OS JOGOS PARA

ENSINO DE TRIGONOMETRIA Na pesquisa e na formação continuada aqui em análise foram

utilizados três jogos: dominó de arcos e ângulos, pega-monte para unidades de medidas e bingo

para gráficos de funções trigonométricas, entretanto, para este artigo discutiremos apenas dois

desses jogos quais sejam: dominó de arcos e ângulos e bingo de funções trigonométricas O jogo

dominó de arcos e ângulos tem por objetivo levar o jogador a efetuar transformação de unidades,

estabelecendo a correspondência entre a medida do arco em radianos e seu valor em graus. O

dominó de arcos e ângulos é formado por peças, semelhantes ao do dominó convencional,

contendo valores de arcos e ângulos medidos em radianos e em graus. O jogo segue as mesmas

regras do dominó comum, ou seja, são distribuídas 7 peças para cada jogador; o jogo se inicia

com a jogada da pessoa que tiver a peça dupla de maior valor; as peças de valores iguais devem

ser colocadas lado a lado; se o jogador não tiver uma peça para colocar na mesa deverá passar a

vez, por fim, vence o jogador que colocar todas as suas peças na mesa primeiro. No dominó de

arcos e ângulos, diferentemente do dominó convencional, não se colocam lado a lado peças iguais,

mas sim peças que possuam valores equivalentes para os arcos, medidos em graus ou em

radianos. A peça que fica na mesa para dar início à cada partida, por convenção é a que contém π

e 180o. Para o jogo de Bingo de funções Trigonométricas as regras são as mesmas do Bingo

comum[1], entretanto o mediador não “canta” a função, mas ajuda o grupo a fazer a análise do

gráfico e “descobrir” qual a função que o gerou. Vence quem completar a cartela toda.

DESENVOLVIMENTO Esses jogos foram aplicados em dois dos encontros com os professores. O

primeiro jogo, dominó de arcos e ângulos, foi criado para promover reflexões a respeito das
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conversões de radianos para graus e vice-versa. Após a explicitação das regras do jogo os

professores participantes da formação jogaram. A estratégia do Professor RG foi criar uma tabela,

para cada jogo, calculando as conversões que apareciam, sempre substituindo rad por 180º. Todos

os demais professores, a exceção da Professora RO, usaram esse raciocínio. Para calcularem, por

exemplo, 5π/3 multiplicavam 180º por 5 e depois dividiam o resultado por 3. Enfatizamos que as

“famílias” π/3, π/2 , π/4 e π/6 poderiam auxiliar os cálculos. Por exemplo, 5 π/3 é 5 vezes o π/3

rad, ou seja 5 vezes o 60º que poderia ser facilmente feito mentalmente. A troca de experiências

com os colegas professores, mediada pelas formadoras, pelo jogo e pelos próprios sujeitos, foi

capaz de criar possibilidades de atuação na ZDP dos participantes que faziam os cálculos longos.

Isso ficou evidente quando, após as discussões, os professores estabeleceram as relações entre os

arcos de 5 π/3 rad e de 7 π/3 rad, por exemplo. Identificamos, nas falas dos participantes, seu

julgamento sobre a aprendizagem de seus alunos com a utilização de jogos, pois perceberam a

eficiência do jogo em promover o raciocínio do aluno. Os sujeitos enfatizaram que o jogo requer a

participação ativa do aluno na construção do seu conhecimento, vantagens da utilização de jogos

na sala de aula já constatadas por Grando (2000). Além disso, para a Professora CI uma vantagem

da utilização do jogo na sala de aula foi o de estimular a concentração do aluno. O segundo jogo, o

bingo de funções trigonométricas foi criado a fim de promover reflexões a respeito das

mudanças que as constantes reais a, b, c e w podem promover nos gráficos das funções y = a +

b.sen(wx + c). Discutidas as regras, os professores participantes passaram a jogar, entretanto

apresentaram dificuldades e foram necessárias várias intervenções das formadoras para que

marcassem, em suas cartelas, as funções cujos gráficos eram projetados por um data show. Ao

longo do jogo, foram se tornando cada vez mais necessárias as mediações dos formadores para o

estabelecimentoda correspondência entre o gráfico e a expressão. Características tais como a

imagem da função, período e amplitude de cada gráfico exibido e os correspondentes valores das

constantes a, b, c e w foram discutidas. A mediação das formadoras provocou ressignificação dos

conceitos de imagem da função, período eamplitude. Os Professores identificaram a mediação

como fundamental para que houvesse aprendizagem. Foi necessária a intervenção na ZDP dos

professores participantes, para que pudessem perceber os elementos essenciais da atividade

matemática de modo a analisarem como mediar o jogo, em suas aulas, a fim de auxiliarem a

aprendizagem dos estudantes. RESULTADOS Nossas análises, por triangulação, evidenciaram que

os jogos foram relevantes para a aprendizagem de Trigonometria e revelaram que a mediação do

professor foi fundamental para auxiliar o aluno a construir conhecimentos. Podemos caracterizar os

dois jogos de regras aqui descritos como recursos que apresentaram aspectos favoráveis à

constituição, por parte dos professores participantes, de novas estratégias para o ensino. O jogo

dominó de arcos e ângulos foi mais lúdico e possibilitou de atuação na ZDP dos participantes. O

jogo bingo de funções trigonométricas necessitou mediação das formadoras durante todo o

processo, o que auxiliou o aprendizado, entretanto foi desvantajoso no sentido de reduzir a
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ludicidade da atividade. Concluímos que a mediação realizada durante as jogadas do bingo

possibilitou a ressignificação de conceitos pelos sujeitos de pesquisa. Pela análise dos registros das

discussões que se sucederam às jogadas, pudemos constatar que os professores consideraram

jogos no ensino de trigonometria como recurso para aprendizagem e que ao longo da atividade de

jogar também ocorre ludicidade. Como desvantagem apontamos o investimento de tempo da aula

para superar as dificuldades de aprendizado das regras do jogo. Como vantagem apontamos que

tal recurso estimulou a concentração dos alunos e o desenvolvimento de estratégias para

conversão de valores de arcos e para a coordenação entre os registros gráfico e algébrico da

função trigonométrica.

[1]Regras do Bingo: As cartelas são individuais e o mediador “canta” o número sorteado e a letra a

ele correspondente. Cada jogador marca o número sorteado em sua cartela, caso ali haja tal

número. Vence o jogador que completar uma linha primeiro.
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