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Resumo:
 
A produção retrata um relato de experiência de graduandos da Universidade Federal de Alagoas, participantes do
PIBID, sobre o desenvolvimento de um plano de aula, envolvendo jogos, dentro de uma escola pública. O trabalho
contemplou uma turma da 1ª e uma da 2ª série do ensino médio, abordando os conteúdos: Expressões com números
racionais em forma de fração e decimal, na primeira série e Posições de ângulos e raios na circunferência, na segunda
série.  Piaget, Skinner e a Engenharia didática vêm para justificar o desenvolvimento e a aprendizagem do projeto. O
projeto pôde ser executado e materializado seus resultados. Para a análise dos dados, procurou-se observar tanto os
aspectos quantitativos quanto qualitativos. As vitórias e dificuldades são relatadas e os fatos são citados reflexivamente,
procurando despertar no olhar docente, horizontes que norteiem um bom plano de aula.
Palavras-chave: Lúdico, matemática, aprendizagem.
 
Abstract:
 
The production portrays a story of graduating student&39;s experience from the Universidade Federal de Alagoas,
participants of PIBID, about the development of a lesson plan, involving games, within a public school. The work included
a class from 1st year and other from 2nd year of high school, addressing the content: Expressions with rational numbers
in fraction and decimal form for the 1st year, and angle&39;s positions and radii on the circumference for the 2nd year.
Piaget, Skinner and the didactic engineering come to justify the project&39;s development and learning. The project was
implemented and its results materialized. For data analysis, we tried to observe both the quantitative and qualitative
aspects. The victories and difficulties are reported and the facts are reflexively cited, trying to awaken the teacher eyes to
the horizons to guide a good lesson plan.
Keywords: Playful, mathematics, learning

Introdução

Um grupo de alunos do Instituto de Matemática da Universidade Federal de Alagoas teve a oportunidade de sentir a
experiência em assumir a sala de aula de uma escola pública, executando um plano de aula diferente.
Desenvolveram uma proposta de aula com o objetivo de introduzir e revisar conteúdos da matemática, iniciados no
ensino fundamental, mas pertinentes na 1ª e 2ª série do ensino médio, utilizando jogos.
Em junho de 2014, com o título de “Corrida irracional”, a primeira ideia foi elaborada, mas não pôde ser desenvolvida,
devido ao domínio dos alunos quanto a conteúdos fundamentais da aritmética básica, exigido pelo jogo para que ele
viesse a ser praticável pelos alunos. O jogo trabalhava o conteúdo de radiciação, geralmente lecionado no 9º ano do
ensino fundamental, mas projetados para alunos do ensino médio. Um segundo projeto, de nome “Restaurando a
Aritmética”, promoveu aulas de reforço para os alunos do ensino médio abordando como conteúdo, operações básicas
da aritmética, buscando remediar a dificuldade dos alunos quanto à aprendizagem de conteúdos atuais, assim como os
conteúdos  já ensinados nos anos anteriores.
No inicio de 2015, com a mesma perspectiva da primeira ideia, elaboraram o terceiro projeto criando um planejamento
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de aula, com um aspecto inovador, de forma mais consistente, organizada e objetiva, trazendo o lúdico para a sala de
aula, com o propósito de não excluir nenhum aluno. Agora, com mais experiência e focando outros conteúdos mais
direcionados, que por outro lado, também são necessários e apresentam dificuldades por parte dos alunos. O projeto sai
do papel e entra em sala de aula projetado para a 1ª e 2ª série do ensino médio, com a intenção de reforçar dois
conteúdos importantes: Expressões racionais em forma de fração e decimal, e as posições de ângulos e raios na
circunferência.
 Sendo aplicado no mês de maio de 2015, o projeto satisfez tanto na perspectiva do resultado, quanto principalmente na
participação qualitativa do alunado. Para certificar o desenvolvimento do projeto, a avaliação usou procedimentos da
engenharia didática, aonde uma pesquisa é realizada, o processo é avaliado e assim determinado seus resultados.
A escola Estadual Professora Margarez Maria Santos Lacet localizada na Avenida General Walfrido Jerônimo da Rocha,
sem número, Tabuleiro do Martins, Maceió. Plataforma desse evento, contemplada com a integração das aulas de
matemática no programa PIBID, possui uma tendência progressista, permitindo práticas inovadoras e possibilitando uma
experiência satisfatória, com a efetiva participação e colaboração dos alunos e direção. Liberdade de planejamento e
boa vontade foram perspectivas que nortearam o bom aproveitamento do trabalho.
 
Fundamentação e elaboração do projeto
 
Os graduandos do programa, no primeiro momento, ainda em maio de 2014, tentaram se organizar e elaborar projetos
coletivos, mas poucos projetos conseguiram atingir resultados significativos. Depois de toda a avaliação dos
coordenadores, no final de 2014, a respeito dos projetos do PIBID, concluíram que precisavam de mudanças.
Esquadrinhando um remate vultoso, um novo propósito é encabeçado para os “pibidianos”, e agora precisam
desenvolver projetos individuais, para trabalharem em grupos, aumentando a intensidade quanto ao engajamento no
programa em geral, e elevando o nível de responsabilidade nesse segundo ano, pois, se em 2014 eles podiam se
prender a apenas um projeto por grupo, agora deviam desenvolver, em grupo, uma quantidade de projetos congruente
ao número de componentes de cada grupo.
Com essas metas estipuladas, o estudante de matemática, proponente do projeto em reflexão, iniciou um estudo a
respeito do uso de jogos em sala de aula, encontrando nessa pesquisa argumentos interessante, que diante de uma
dialética, não querendo se aprofundar nos debates que norteiam tal discussão, apontam fatores relevantes para o
quesito aprendizagem. Encontrado na literatura de Piaget, um pensamento aponta que a adaptação e a acomodação
precisam se conflitar para que a aprendizagem resulte em contínua ou estagnada, abrindo espaço para um debate mais
intrínseco quanto ao aspecto cognitivo. Baseado nesse fenômeno, o lúdico se apresenta como uma ferramenta forte no
campo da educação, por trabalhar intimamente a adaptação e a acomodação. Assim como na matemática, todo jogo
possui suas regras e procedimentos para que um problema ou obstáculo venha a ser solucionado ou resolvido. Nesse
aspecto, a condição para a aprendizagem requer do aluno um posicionamento de decisão, se ele se dispõe a praticar, a
questionar e entender os procedimentos para resolver problemas, considera-se, que está tendo uma atitude de
adaptação, ou seja, capacidade de interagir e solucionar quesitos por domínio do método, mas se está decorando as
fórmulas e não questionando suas construções, apenas concluindo relações pela semelhança dos padrões encontrados,
o comportamento é de acomodação.
Entendendo essas diretrizes o projeto consegue se fundamentar na raiz pedagógica, abrangendo uma variedade de
alternativas e ferramentas didáticas usuais.  
Procurando promover um projeto prático, o modelo foi pensado como plano de aula, pois, sua arquitetura caberia em um
espaço de fácil delimitação, já que prioritariamente, os alunos se encontram, na maior parte do tempo, dentro da sala de
aula. O fator tempo foi planejado visando a aplicabilidade do modelo, tentando calcular e estipular um tempo mínimo
para que seja possível uma execução com resultados satisfatórios. Com o tempo delimitado de duas aulas o encaixe do
projeto em qualquer plano de unidade para professores de matemática torna-se possível.
A intensão de construir um jogo matemático propôs a oportunidade aos bolsistas de aprofundarem seus conhecimentos,
primeiramente pesquisando uma metodologia para avaliar os resultados do experimento, depois um mecanismo para
gerar e coletar os dados, cientes de que em uma pesquisa nem todos os dados ou variáveis são significativos.
 Com a descoberta do livro cadernos do Mathema, livro três (2008), a vontade de criar um jogo independente foi
enfraquecida pelas argumentações e indicações, bem direcionadas quanto às séries de execução de cada jogo
encontrado no livro. A ideia de utilizar algum jogo do livro ganhou espaço e assim o livro tornou-se plataforma para esse
modelo ou projeto, contudo, pequenas adaptações ocorreram cuidadosamente para dinamizar e facilitar a aplicação dos
jogos escolhidos, sem que suas estratégias pedagógicas fossem alteradas.  Faltava encontrar o procedimento científico
para medir a proficiência dos resultados obtidos no plano.
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No campo do comportamento humano, diversas respostas e teorias são emanadas, para justificar o processo de
aprendizagem humana, mas uma perspectiva bem peculiar aparece na defesa de Skinner sobre contingências de
reforço, onde afirmar serem os argumentos e provas fundamentais para a comprovação científica do estudo do
comportamento sendo elas a relação entre três aspectos: A ocasião na qual a resposta ocorre; a própria resposta e as
consequências reforçadoras. Com base nesse critério a prática de ensinar consiste em planejar e arranjar essas
contingências, para que os alunos consigam aprender. No caminhar do estudo para a consistência do modelo desejado
encontramos essa perspectiva de Skinner introduzida implicitamente em um mecanismo denominado engenharia
didática, retirada do livro Didáctica das matemáticas (Brun, Jean. 1996), que de forma mais direcionada para a
matemática remonta uma trajetória para acompanhar e avaliar os resultados encontrados. Os tópicos são: “Análises
prévias, concepção e análise a priori das situações didáticas, experimentação, análise a posteriori e validação”. A
engenharia didática é uma prática docente prevista para um curto período, entre duas a seis aulas, que proponha uma
intervenção e modifique para melhor a sala de aula, seguindo um determinado roteiro e uma sequência de etapas. Foi
desenvolvida por autores franceses e é utilizada principalmente como prática docente investigativa.
Determinado os procedimentos metodológicos, a escolha dos jogos é o próximo passo, assim, com base em todos os
estudos realizados, os jogos Labirinto e Batalha naval circular são escolhidos. O jogo Labirinto proposto para alunos do
primeiro ano trás uma revisão das operações com números racionais (frações e decimais), cálculo mental e estimativa.
Este jogo é ideal para ser aplicado no início da primeira série com a perspectiva de revisar estas operações já
ensinadas no ensino fundamental, mas que serão exploradas continuamente em todo o ensino médio. O jogo Batalha
naval circular, introduz o conceito de ciclo trigonométrico, ajudando também o aluno a entender a medida do raio e os
ângulos notáveis trabalhados na trigonometria. O ponto importante que unem esses dois jogos é o fato deles poderem
ser ministrados a qualquer instante, não sendo necessário um conteúdo especifico para que possam ser trabalhados.
Os dois jogos podem ser classificados como categorias e desenvolvidos individuais ou em duplas, possibilitando a
participação de todos os alunos da sala.

Execução do projeto

O plano de aula ou projeto em questão programado para duas aulas foi desenvolvido no seguinte formato: Aplicação da
avaliação a priori, resolução da avaliação e reforço do conteúdo, explicação e execução do jogo designado e avaliação
a posteriori. 
O primeiro dia de aplicação foi dia 05 de maio, as 15h00, na 2ª série “D”, da escola receptiva.  Com um total de 13
alunos, sendo 3 meninos e 10 meninas a vontade em participar e se envolver com a novidade foi grande e contagiante.
Primeiramente o susto com a avaliação inicial, que só foi tranquilizado com o jogo. Depois, de finalizada a avaliação a
priori, alguns alunos ficaram tristes por não terem conseguido resolver parte do exercício, contudo, com a revisão e a
possibilidade de poderem resolver novamente a atividade, a animação dominou e motivou os alunos a se concentrarem.
Quando as regras do jogo foram estabelecidas todos estavam ansiosos para jogar, ganhar e involuntariamente fixar o
que acabaram de revisar, ou até mesmo aprender, em vista que, os conteúdos abordados foram ensinados no ensino
fundamental.
Divididos em duplas, os alunos se confrontaram e situações de socialização foram forçadas a acontecer, alguns alunos
que não possuíam intimidade tiveram a experiência de se aproximarem em sala de aula, devido ao condicionamento do
meio, que no caso era a aula disfarçada de jogo.  Realizado o jogo Batalha naval circular, os alunos queriam a revanche
com o questionário, foi ai que ficou claro que uma motivação pode ser fruto da possibilidade de recuperação, ou seja,
dar outra chance para um estudante pode mudar o rumo que este venha a tomar quanto à educação, estagnando ou
continuando nesse processo. Não podemos aqui generalizar comportamentos, tendo em vista que alguns alunos não se
empolgaram para participar, acertar o questionário e tentar ganhar o jogo, esse índice foi pequeno e o aproveitamento
foi satisfatório percebido que apenas um aluno não quis responder nem jogar. Finalizado o questionário de avaliação a
posteriori. Um dos bolsistas sugere que os alunos escrevam em poucas linhas, o que acharam do trabalho desenvolvido
em sala de aula, e muitos relatos interessantes aparecem com palavras que motivam trabalhos desse tipo, algumas
como “interativo, dinâmico,  inovador, descomplicou, fácil, raciocinar melhor, etc”. São resultados revolucionários para o
ensino da matemática.
O segundo dia de atividades da execução do modelo elaborado, as 13h00 do dia 15 de maio, notou-se uma presença
maior de alunos. Com uma turma de 21 alunos, 10 meninos e 11 meninas, a 1ª série “E” ficou bastante equilibrada. No
primeiro momento o susto quanto ao questionário de avaliação a priori, deixou todos os alunos apreensivos, pois os
questionários haviam sido impressos deixando o momento com cara de prova. Por serem abordados assuntos já
estudados, muitos alunos demonstraram aborrecimento por não se lembrarem dos conteúdos do ensino fundamental,
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mas ao final do tempo, quando revelada à possibilidade de poderem refazer o questionário, a maioria se animou e
dobrou a atenção na revisão. No ato da revisão, muitos estudantes abriam os olhos e emitiam com as bocas sons de
surpresos com a correção, chegando alguns a anunciar que agora conseguiriam responder o questionário. O tempo
gasto na aplicação do teste de avaliação a priori, demorou mais que o previsto, valendo ressaltar que uma boa parte dos
estudantes, chegou depois de 13h15, o que obrigou o adiamento do recolhimento das questões. Concluída a revisão, as
regras do jogo são estabelecidas e mão na massa.
 A dificuldade com as operações de números racionais em forma de fração e decimal foi generalizada, dúvidas quanto
ao que fazer com o denominador?  Numerador? Qual operação realizar primeiro? A equipe montada para atender a
demanda foi formada por três bolsistas, mas a quantidade de dúvidas foi superior. Um método adotado por um bolsista
para tirar dúvidas dos alunos quanto à tabuada, onde induzia os alunos a fazerem analogias entre os valores em
questão e dinheiro, teve uma boa receptividade, uma vez que, sempre que o aluno ficava na duvida e lhe era sugerido a
possibilidade de fazer essa analogia, a resposta vinha correta, provando a eficiência da sugestão na resolução de
problemas.
A competição aconteceu de forma separada, cada participante recebeu um tabuleiro e individualmente tentaram chegar
ao final do percurso. O jogo foi classificado como difícil pelos alunos, mas o interesse maior deles era a segunda chance
com a prova. Então, as provas de avaliação a posteriori, são distribuídas nas carteiras com todos desejando resolve-las.
O desejo de mostrar a capacidade de aprender, decorar padrões e executar funções fica evidente. O grau de dedicação
de todos os alunos no decorrer do plano de aula, fecha a aula com um ar de satisfação explanado por parte da turma e
dos bolsistas.
 
Resultados e discussões
 
Com os dados agrupados duas análises diferentes puderam ser estudadas. Uma diretamente com os dados, alvejando
uma perspectiva estatística e outra comportamental, buscando examinar o resultado qualitativo do alunado.
No diagnóstico do primeiro dia, encontramos no aspecto quantitativo, um resultado de 53,84% satisfatório, contra
46,15% insatisfatório. Para essa análise utilizamos os resultados dos questionários aplicados no início e no final das
aulas. O resultado mostrou um quadro interessante, das 12 questões contidas no exercício, 7 de um total de 13 alunos,
que fizeram e entregaram a segunda lista, acertaram tudo, valendo considerar que no primeiro teste apenas 2 alunos
conseguiram responder parte do exercício (menos que 5 questões). Todos os presentes fizeram a redação
argumentando o que acharam da aula, e justo pela descrição do acontecido, pudemos observar o quanto precisam de
atenção, paciência e motivação. No aspecto qualitativo, vimos alunos suando a camisa para aprender, para acertar e
para vencer. A brincadeira socializou a turma, alguns indícios de rivalidades serviram como combustível para fomentar o
interesse dos alunos em aprender o conteúdo matemático embutido no projeto. As perguntas dos alunos querendo
saber quando teriam outra aula daquela forma, contemplam e satisfazem as expectativas.
Analisando o segundo dia, dentro da perspectiva quantitativa, tivemos um susto, pois alunos, saídos recentemente do
ensino fundamental não conseguiam resolver operações básicas com números racionais. Tivemos um quadro de
frequências absolutas com poucas variáveis. Contendo, diante das 12 questões, 3 alunos com 1 acerto, 1 aluno  com 2
acertos, 1 aluno com 4 acertos e 17 alunos com nenhum acerto. No resultado do questionário a posteriori, o quadro foi
mais variável. Contendo 3 alunos com 1 acerto, 3 alunos com 2 acerto, 5 alunos com 3 acertos, 2 alunos com 4 acertos,
4 alunos com 5 acertos, 1 aluno com 8 acertos, 1 aluno que acertou todas as questões e apenas um que acertou
nenhuma. O resultado quantitativo foi satisfatório, pois considerando o fator tempo e o índice de total desconhecimento
do assunto, apontado por 77,27% da turma, foi convertido para 0,22% do alunado da 1ª série, turma “E”. Baseando-se
na média aritmética ponderada, já que tratamos de dados agrupados, tivemos uma variação de 0,409 iniciais
(aproximadamente) para 3,6 finais. Na concepção qualitativa, “pude perceber, que ao se tratar de uma aula
diferenciada, onde iríamos aplicar um jogo, existiu uma participação bem maior do que nas aulas consideradas
tradicionais”, ressalta um dos bolsistas. 
A participação e o desejo em aprender atende a um dos princípios do modelo, que justamente preza pela inclusão em
sala de aula. No geral, muitos alunos não conseguiram concluir os obstáculos do jogo, e o vencedor fez jus ao mérito de
ter acertado toda a prova.
 
Considerações finais
 
Esse modelo pode ser ampliado conforme as necessidades de cada unidade, para que sua prática difunda a cultura:
Lúdico escolar. São vários os pontos importantes que podemos colher com todo esse trabalho, tanto nos aspectos
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qualitativos como quantitativos. A questão das abordagens comportamentais são importantes para avaliar a
transformação proporcionada por esse evento, assim como o fator cognitivo precisa ser equacionado para que os
possíveis resultados sejam verdadeiramente enxergados. Os dados físicos vêm para mostrar graficamente as taxas e
índices de subidas e decidas, apontando o benefício do projeto, contudo, o aspecto primordial está ligado ao interesse
dos educandos, assim como já foi colocada, a questão da acomodação e adaptação, que diante de um dicionário
possuem mesma significância, mas nos termos psicopedagógico, diferem-se estabelecendo dois princípios defendidos
por Piaget, onde podemos sintetizar e afirmar que o debate entre essas duas percepções determinará a paralisação ou
continuação do processo da aprendizagem.
O trabalho desenvolvido em sala de aula deixou a turma e os bolsistas querendo um próximo encontro, A eventualidade
mostrou de forma organizada como aplicar e recolher resultados em sala de aula, por meio de jogos. Aprendemos que o
lúdico pode despertar a seriedade e o interesse de estudantes, até mesmo em matérias consideradas paradigmas
educacionais como a matemática.
 No último momento a equipe se reunião, corrigiu os questionários, agrupou os dados, elaborou relatórios e decidiu
divulgar os resultados com o intuito de provocar debates sobre a metodologia abordada e melhorar o modelo aqui
desenvolvido, buscando gerir e compartilha-lo numa perspectiva democrática e aberta a sugestões.
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