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USO(S) DO JOGO BOBEOU... DANÇOU... PARA ABORDAR DIFERENTES CONTEÚDOS MATEMÁTICOS

JOSÉLIA DOS SANTOS
MAELY DA SILVA ALMEIDA

EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

RESUMO: Neste texto é apresentado o resultado de uma pesquisa que teve por objetivo identificar uso(s) do jogo
“bobeou... dançou..”, por bolsista(s) do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) do curso de
Matemática Licenciatura, da Universidade Federal de Sergipe. A opção por esta temática surgiu quando ao examinar
os recursos e jogos disponíveis no acervo do PIBID foi constatada a presença de várias versões de planos de aulas
elaborados utilizando o referido jogo. Após algumas buscas foram encontrados cinco planos de aulas distintos
utilizando este jogo, relacionados a Figura geométricas a partir do 6° ano, Operações com polinômios 8° ano,
Potenciação 9° ano, Trigonometria 9° ano, Conjuntos 1°ano e Função exponencial 1°ano. Tais planos de aula em
geral foram utilizados para fixar esses conteúdos.

PALAVRAS-CHAVE: Bobeou... Dançou. Jogo. Ensino de Matemática.

RESUMEN: En este texto se presenta el resultado de una encuesta que tuvo por objetivo identificar el uso del juego
"bobeou ... bailado ..", por becario (s) del Programa Institucional de Becas de Iniciación a la Docencia (PIBID)
Matemática Licenciatura, de la Universidad Federal de Sergipe. La opción por esta temática surgió cuando al examinar
los recursos y juegos disponibles en el acervo del PIBID se constató la presencia de varias versiones de planes de
clases elaborados utilizando dicho juego. Después de algunas búsquedas fueron encontrados cinco planes de clases
distintos utilizando este juego, relacionados a la Figura geométrica a partir del 6 ° año, Operaciones con polinomios 8 °
año, Potenciación 9 ° año, Trigonometría 9 ° año, Conjuntos 1 ° año y Función exponencial 1 Año. Estos planes de
clase en general se utilizaron para fijar estos contenidos.

PALABRAS CLAVE: Bobeó ... Bailó. Juego. Enseñanza de Matemáticas.

INTRODUÇÃO

O programa institucional de bolsas de iniciação a docencia (PIBID) tem como um dos principais objetivos inserir o
licenciando no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhe oportunidades de criação e
participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador. No caso do
Departamento de Matemática (DMA) da Universidade federal de Sergipe (UFS) esta inserção ocorre por meio da
aplicação de atividades com a utilização de jogos ou recursos manipuláveis em turmas do ensino fundamental e médio
em escolas da rede pública.

Ao que parece a proposta do referido programa no DMA segue o seguinte preceito em relação ao uso de jogos

[...] constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que estes
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sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na elaboração de
estratégias de resolução e busca de soluções. Propiciam a simulação de situações-
problema que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o planejamento das
ações; possibilitam a construção de uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as
situações sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, no decorrer
da ação, sem deixar marcas negativas. ( BRASIL, 1998, p. 46)

Ou seja, entendimentos como esses indicam que por meio do jogo é possível desenvolver no aluno o interesse pelos
conteúdos matemáticos além de contribuir para a interação entre os alunos permitindo a troca de conhecimento.

Em uma atividade de examinar os jogos e recurso que já fazem parte do acervo do PIBID[i] do DMA, foi identificado
que havia vários planos em relação a um jogo denominado “Bobeou… Dançou…”. Por isso surgiu o questionamento:
qual o procedimento que faz com que o jogo seja utilizado em relação a vários conteúdos.

Buscando responder este questionamento foi feita uma busca para identificar a origem desse jogo e como surgiu essa
variedade de planos.

Foi identificado que este jogo foi criado no final de 2011, por bolsistas desse projeto com o intuito de trabalhar figuras
geométricas planas e espaciais. Composto inicialmente por 200 carta numeradas de 1 a 10, que seriam distribuidas
em quantidades iguais para os alunos, havia também, cartas com supresas e desafíos relacionados a esse conteúdo
para turmas a partir 6°.

Após a aplicação dessa atividade verificou-se que a dinâmica do jogo poderia ser utilizada para trabalhar outros
conteúdos mudando apenas a cartelas com desafio. Desde então surgiram várias adaptações desse jogo para
diversos conteúdos o ensino fundamentl e médio.

BOBEOU… DANÇOU ORIGINAL

Inicialmente foi selecionado o primeiro plano de atividade envolvendo esse jogo, buscando compreemder como este
funciona a seguir está parte do plano encontrado.

NOME DA ATIVIDADE: Bobeou... Dançou...- Geometria

CONTEÚDO: Figuras geométricas (planas e espaciais)

OBJETIVO: Identificar figuras geométricas

ANO: A partir do 6° ano

MATERIAL UTILIZADO: 200 cartelas numeradas de 1-10 e cartelas com surpresas e desafios referentes às figuras
geométricas, lápis e papel.

TEMPO PREVISTO: 30 minutos

PROCEDIMENTO/METODOLOGIA:

Inicialmente será explicado a turma como funciona a atividade: Será distribuída uma quantidade igual de cartas
numeradas de um a dez para todos os jogadores, em seguida todos ficam com as cartas na mão viradas para baixo e
começam a botá-las na mesa viradas para cima formando um monte, cada um na sua vez e contando os números de
um a dez cada um na sua vez, por exemplo, o 1° jogador diz "um" o 2° diz "dois" e assim por diante. Cada vez que
coincidir o número que o jogador está falando com o número da carta que foi posta na mesa, todos devem bater com
a mão, o ultimo, ou seja, que a mão estiver em cima pegará uma carta do monte de desafios e responderá, se a
resposta estiver correta o jogo continua, se a resposta estiver errada, o jogador que respondeu pegará todas as cartas
da mesa e juntará com as suas. Ganha quem primeiro acabar com as cartas da mão.
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Em seguida será feita uma breve revisão com os alunos sobre o conteúdo, que eles já viram em aulas anteriores,
então os alunos serão organizados em grupos de três até seis pessoas, então serão distribuídas as cartas para cada
jogador e cada grupo receberá um monte de cartas contendo surpresas e desafios, cada aluno receberá ainda uma
folha A4 em branco e lápis para anotar as soluções dos desafios. E então se inicia a atividade.

AVALIAÇÃO: Os alunos serão avaliados a partir da participação durante a aula e das folhas com as resoluções dos
desafios.

A seguir estão alguns dos desafios propostos para essa aula que foram elaborados com perguntas do tipo O que é O
que é.

Quadro: 1

O que é O que é

Moro com muitos irmãos, no teu
jogo de xadrez, nos azulejos que tu
vês, adivinha que forma eu tenho.
Quem sou eu

(Quadrilátero)

O que é O que é

Meus lados são congruentes; sou
um dos 4 naipes do baralho

(Losango)
O que é O que é

Sou perfeito, todos os meus
ângulos são de 90°, pareço com
uma mesa de 4 cadeiras

(Quadrado)

O que é O que é

Sou pontiagudo, sou redondo;
pareço com um chapéu de bruxa

(Cone)

Fonte: acervo do PIBID

Obs: nas cartas entregadas aos alunos não há a resposta.

O objetivo dessa aula é identificar as figuras geométrica, planas e espaciais, utilizando para isso desafios com a
descrição dessas figuras. Em geral para a elaboração desses desafios são consultados livros didáticos da série em
que se está trabalhando. Tomando o cuidado de não propor aos alunos um problema que eles ainda não estão aptos
a resolver. É preferível ainda consultar o mesmo livro que a escola, em que ocorre as atividades do PIBID, adota .
Como de costume em atividades desse projeto após a elaboração, o plano de aula é enviado para o professor da
turma em que a atividade será realizada para que este possa fazer correções ou sugestões para a aula.

COMO FUNCIONA UMA AULA COM O BOBEOU… DANÇOU…

Após examinar os planos encontrados foi constatado que o Bobeou.. dançou... em geral foi utilizado para a fixação de
conteúdos, ou seja, deveria ser aplicado depois de algumas aula sobre o assunto.

O planejamento para aulas em que são aplicadas atividades como esta segue um padrão. Inicialmente explica-se a
turma como funciona a atividade, e em seguida é feita uma breve revisão com os alunos sobre o conteúdo que se
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deseja trabalhar, visto em aulas anteriores, então pede-se que os alunos formem grupos de em geral quatro pessoas,
pois com grupos maiores os alunos tendem a fazer mais bagunça ou se dispersarem, e são distribuídas as cartas para
cada jogador e cada grupo recebe um monte de cartas contendo surpresas, do tipo: fique uma rodada sem jogar,
escolha alguém e divida as carta da mesa com ela, entre outros, e desafios que são questões relacionadas a um
determinado conteúdo. Além disso, cada aluno recebe uma folha A4 em branco e lápis para anotar as soluções dos
desafios. E então se inicia a atividade.

Pra as revisões feitas nessas aulas são selecionadas questões semelhantes as que serão propostas no jogo. É
preferível que as questões da sejam respondidas pelos próprios alunos pois isso permite identificar se estes
compreenderam o assunto e se terão ou não dificuldades de executar a atividade.

Nessas aulas em geral os alunos são avaliados a partir da participação durante a atividade, da observação dos
bolsistas e das folhas com as anotações dos alunos.

O jogo funciona de forma semelhante para todos os conteúdos, inicialmente os alunos devem ser organizados em
grupos, na maioria das vezes optou-se por grupos de quatro alunos, então é distribuída uma quantidade igual de
cartas numeradas de um a dez para todos os jogadores, em seguida todos ficam com as cartas na mão viradas para
baixo e começam a botá-las na mesa viradas para cima formando um monte, cada um na sua vez e contando os
números de um a dez cada um na sua vez , por exemplo o 1° jogador diz "um" o 2° diz "dois" e assim por diante, cada
vez que coincidir o número que o jogador está falando com o número da carta que foi posta na mesa, todos devem
bater com a mão, o ultimo, ou seja, que a mão estiver em cima pegará uma carta do monte de desafios e responderá,
se a resposta estiver correta o jogo continua, se a resposta estiver errada, o jogador que respondeu pagará todas as
cartas da mesa e juntará com as suas. Ganha quem primeiro acabar com as cartas da mão.

ADAPTAÇÕES DO BOBEOU DANÇOU

Foram encontrados cinco planos de aulas distintos utilizando este jogo. Sendo três do ensino fundamental e dois do
ensino médio os planos são relacionados Operações com polinômios 8° ano, Potenciação (resolver potencias) 9° ano,
Trigonometria 9° ano, Conjuntos (operar com conjuntos) 1°ano e Função exponencial 1°ano.

A seguir tem-se parte dos planos de aula encontrados, que serão apresentados de acordo com o ano a que se
referem nos quais são descritos o título das aulas, conteúdo abordado, o ano, tempo previsto para aula, objetivo da
aula, recursos utilizados e algumas das cartas de desafios utilizadas nos planos de aulas encontrados.

PLANO 1

O primeiro plano de aula identificado aborda o conteúdo de polinômios geralmente trabalhado no primeiro semestre do
8° ano do ensino fundamental. Foram utilizadas as cartelas numeradas e as cartas com surpresas, do jogo original,
sendo elaboradas novas cartas com desafios envolvendo operações com polinômios. Com o objetivo de que ao final
dessa aula os alunos tenham esclarecido suas duvidas sobre esse conteúdo.

NOME DA ATIVIDADE: Bobeou... Dançou- Polinômios

CONTEÚDO: Polinômios (Operações)

ANO: 8ºAno

OBJETIVO: Operar com polinômios

MATERIAL UTILIZADO: 200 cartelas numeradas de 1-10 e cartelas com surpresas e desafios referentes a operações
com polinômios, lápis e papel.

Entre os desafios utilizados estavam os seguintes:
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Quadro: 2

O que é um polinômio
Dado o polinômio x^2 –
8x+ 12.Qual seu grau e
sua variável

A multiplicação
(3y+2x).(y) é igual a :

Os polinômios de três
termo são chamados de
que

Fonte: acervo do PIBID

PLANO 2

O segundo plano também para o ensino fundamental trabalha potência um conteúdo geralmente abordado no primeiro
semestre do 9° trabalha potencia. Assim como o plano apresentado anteriormente este difere do original nas cartelas
de desafios. Por meio dos desafios propostos espera-se que após essa aula os alunos consigam resolver potencias
sem cometer mais equívocos.

TÍTULO: Bobeou... Dançou das potências

CONTEÚDO: Potenciação

ANO: 9ºAno

TEMPO PREVISTO: 50 minutos

OBJETIVO: Resolver potências.

RECURSOS: 200 cartelas numeradas de 1-10 e cartelas dos desafios (ver anexo)

Quadro: 3

Escreva o úumero 81 em
forma de potência

Calcule

(½)^2 + (-1/2)^3
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Represente o número 0,1 por
uma potencia de 10

Escreva o número 0, 25 sob
forma de potência

Fonte: acervo do PIBID

PLANO 3

O terceiro plano também do 9° do ensino fundamental aborda trigonometria conteúdo tratado no segundo semestre do
ano letivo. Assim como em geometria os alunos, na maioria, apresentam bastantes dificuldades de compreensão
nesse assunto. E o recurso aos jogos para tratar esses, assim como todos os outros, conteúdos proporciona aos
alunos visão diferente diante de suas dificuldades, pois o jogo

Além de ser um objeto sociocultural em que a Matemática está presente, o jogo é uma
atividade natural no desenvolvimento dos processos psicológicos básicos; supõe um fazer
sem obrigação externa e imposta, embora demande exigências, normas e controle.
(BRASIL, 1998, p. 47)

Ou seja, durante o jogo não há a ideia de obrigação diante dos desafios propostos, mas um sentimento de conquista a
cada acerto. Como nos planos apresentados anteriormente este também foi elaborado para fixar essa parte do
conteúdo. Para isso são apresentando desafios relacionados a razões trigonométricas e a transformação de graus em
radianos e vice versa, buscando permitir que os alunos compreendam como é feita essa conversão e saibam
identificar as razões trigonométricas no triângulo retângulo.

TÍTULO: Bobeou... Dançou trigonometria

CONTEÚDO: Razões trigonométricas, conversão entre graus e radianos.

ANO: 9° ano

TEMPO PREVISTO: 50 minutos

OBJETIVO: Identificar as razões trigonométricas no triângulo retângulo e converter graus em minutos ou segundos e
vice versa

RECURSOS: 200 cartelas numeradas de 1-10 e cartelas dos desafios

Quadro: 4

Escreva 75° em radianos Escreva a razão tg de X no
triangulo retângulo

Fonte: acervo do PIBID

Como nos planos apresentados anteriormente este
também foi elaborado para fixa essa parte do
conteúdo

25/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/usos_do_jogo_bobeou_dancou_para_abordar_diferentes_conteudos_mate.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.6-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



Escreva a razão cos x no
triangulo retângulo Escreva 7π/4 em graus

PLANO 4

Esse plano e o seguinte foram elaborados para trabalha conteúdos do primeiro semestre do 1° do ensino médio,
ambos utilizam as cartelas do jogo original modificando apenas as que contém os desafios.

NOME DA ATIVIDADE: Bobeou... Dançou dos conjuntos.

SÉRIE: 1ºAno.

CONTEÚDO: Conjuntos.

OBJETIVO: Operar com conjuntos.

MATERIAL UTILIZADO: 420cartelas numeradas de 1-10 e cartelas dos desafios.

TEMPO PREVISTO: 50 min.

No caso desse plano o número de cartelas numeradas é maior isso permite identificar que esse planejamento foi feito
para uma turma com 42 alunos, pois se tem que as 420 cartelas que serão distribuídas de dez em dez. A seguir
têm-se algumas das cartelas de desafios para esse planejamento. Por meio desses desafios objetiva-se que ao finl da
aula os alunos saibam operar conjuntos, tranquilamente.

Quadro: 5

Determine a diferença entre
os seguintes conjuntos:

A = {14, 16, 28, 7, 6} e

B = {7, 13, 16, 42}.

Determine a diferença entre
os seguintes conjuntos:

A = {1, 3, 8, 4} e B = {1, 3,
5, 7, 9}.

Quando um conjunto é
considerado vazio

Qual o critério para um
conjunto ser considerado
subconjunto de outro

Fonte: acervo do PIBID

PLANO 5

TÍTULO: Bobeou... Dançou função exponencial

CONTEÚDO: Função exponencial

ANO: 1° ano
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TEMPO PREVISTO: 50 minutos

OBJETIVO: Identificar e operar com uma função exponencial

RECURSOS: 200 cartelas numeradas de 1-10 e cartelas dos desafios.

Quadro: 6

Para todo a> 1 a função
F(x) =a^x será crescente ou
decrescente

Dada a função exponencial
F(x)=3^x determine f (2)

Quais são as raízes da
equação2^x = 1

Dada a função exponencial
F(x)= 4^x, determine f(-1)

Fonte: acervo do PIBID

Busca-se que os desafios propostos permitam aos alunos um esclarecimento sobre como identificar uma função
exponencial e como funciona uma executar as operações com essa função.

Foi possível identificar que os planos de aula encontrados, desde o original, foram pensados para fixar conteúdos
tanto do ensino fundamental como do médio, através dos desafios propostos. Uma possível explicação para isso é
que este é um jogo fácil de ser trabalhado, sendo adaptado facilmente.

CONSIDERAÇÕES

Com o objetivo de identificar como os bolsitas do PIBID da UFS utilizam o jogo bobeou…dançou…elaborado
inicialmente para trabalhar figuras geométricas (planas e espacial) a partir do 6° ano, foi feita uma busca no acervo do
PIBID por planos de aula com esse jogo Foram encontradas cinco planos de aulas distintos utilizando este jogo.
Sendo três do ensino fundamental e dois do ensino médio os planos são relacionados à Operações com polinômios 8°
ano, Potenciação (resolver potências) 9° ano, Trigonometria 9° ano, Conjuntos (operar com conjuntos) 1°ano e
Função exponencial 1°ano.

Contata-se que este jogo, desde o original às adaptações, por ser facilmente compreendido e adaptado, tem sido
utilizado para fixação de conteúdos matemáticos do ensino fundamental e médio por meio de modificações apenas
nas cartelas de desafios que compõem o jogo.

[i] Convém ressaltar que esse acervo compõe-se de atividades elaboradas por bolsistas desse
PIBID-Matemática/UFS, desde que foi implantado no DMA/UFS, que a cada ano, são revisadas, aprimoradas e/ou
adaptadas, conforme a demanda de dificuldades apresentadas pelos alunos da educação básica, como também, das
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ideias que vão surgindo entre bolsistas, coordenadores e supervisores.
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