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Resumo: O presente artigo tem como intento principal expor experiências adquiridas a partir da aplicação de um jogo
que visa tornar mais significativo e inteligível o processo de aprendizagem obtido através do Ensino de Funções de
Primeiro e Segundo Graus numa turma de 1º ano do Ensino Médio de uma Escola Pública de Educação Básica em
um Bairro de Arapiraca-Al. A aplicação do Bingo de Funções, como ficou epitetado a atividade lúdica de
aprendizagem, se deu no período de Estágio Supervisionado e, almeja sanar dificuldades apresentadas pelos alunos
em relação a temas relativos a funções e construção de gráficos destas funções, mostrando de forma natural que a
Matemática é mais simples do que aparenta, e que a abordagem inicial determina diretamente a compreensão de
conteúdos envolvidos.

Palavras Chave: Jogos; Funções; Ensino-Aprendizagem.

Abstract: The main purpose of this article is to present experiences acquired from the application of a game that aims,
above all, to make the learning process obtained through the Teaching of Functions of First and Second Grades in a
class of the 1st year of the High School of a Public School of Basic Education in a Neighborhood of Arapiraca-Al. The
application of Bingo de Funções, as epitomized the ludic activity of learning, took place in the period of Supervised
Internship, and aims to heal difficulties presented by the students in relation to themes related to functions of first and
second grades and construction of graphs of these functions, Showing in a natural way that mathematics is simpler
than it appears, and that the initial approach directly determines the understanding of the contents involved.

Keywords: Games; Functions; Teaching-Learning.

1 – INTRODUÇÃO

A matemática apresenta um papel de crucial importância no processo de desenvolvimento da sociedade. A história
dos números e seu desenvolvimento estão diretamente ligados a história da humanidade. A presença da matemática
no ambiente escolar resulta decisiva no desenvolvimento e produção de novos saberes.

Dentre os conteúdos matemáticos vistos na Educação Básica podemos concluir que o estudo das Funções resulta um
dos mais importantes, uma vez que seus conceitos relativos podem estabelecer relações com diversos outros
conceitos matemáticos, além de poder, ainda, ser aplicadas à diversas outras áreas de conhecimento.

As ideias relativas a funções percorrem a vida escolar desde os primeiros anos iniciais com os primeiros contatos do
aluno com as noções de proporcionalidade até os estudos de Cálculo Diferencial e Análise no Ensino Superior.
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Em relação ao ensino de funções, os Parâmetros Curriculares do Ensino médio enfatizam que:

[…] garantir que o aluno adquira certa flexibilidade para lidar com o conceito de função em
situações diversas e, nesse sentido, através de uma variedade de situações-problema de
matemática e de outras áreas, o aluno pode ser incentivado a buscar a solução, ajustando
seus conhecimentos sobre funções para construir um modelo para interpretação e
investigação em Matemática. (BRASIL, 2000, p. 257)

Dessa maneira, procuramos em nosso período de Estágio Supervisionado observar quais as principais dificuldades
enfrentadas pelos alunos, para procurar de alguma forma tentar resolver estes problemas. Como o estágio fora
dividido em duas partes, onde a primeira era a observação, foi mais fácil diagnosticar os problemas principais da
turma, esta parte com a ajuda do professor que ministrava as aulas de Matemática. A segunda parte seria a regência,
onde foi aplicado o projeto, que seria intitulado Bingo de Funções.

Com base nos resultados que obtivemos durante o período de regência na turma do 1º ano e em relatos do professor
que ministrava aulas à estes, chegamos a conclusão de que a turma tinha grande potencial, precisava apenas ser
direcionada corretamente, com isso, após algumas aulas ministradas no período de Estágio, notamos bastante
dificuldade dos alunos quanto a compreensão de conteúdos de Funções e esboço de Gráficos de Funções de primeiro
e segundo graus muito por conta da dificuldade que tinham em identificar domínio, contradomínio e imagens dessas
funções, assim, juntamente com o professor da turma, decidimos criar um projeto para melhorar a aprendizagem dos
alunos de modo que facilitasse a compreensão de maneira simples.

A maior preocupação no momento de criar um projeto era adaptá-lo para uma turma com, basicamente, trinta e cinco
alunos, de modo que não gerasse tumulto em sua aplicação. Nesse sentido, decidimos optar por uma atividade básica
e ao mesmo tempo funcional. Então pensamos em uma atividade lúdica que estimulasse o aprendizado, no qual
demos o nome de Bingo de Funções, que consistia em estimular os alunos a trabalharem em grupo na resolução de
problemas, enfatizando a importância da ajuda mútua, compartilhando o conhecimento entre eles e gerando certa
competição e participação de todos, fazendo com que fosse gerado um maior interesse em relação à obtenção do
conhecimento.

2 –DESENVOLVIMENTO

2.1 IMPORTNCIA DO ENSINO DE FUNÇÕES

Se observarmos os conteúdos da educação básica, podemos perceber que o estudo de funções é um dos mais
importantes. Essa importância é justificada pelo fato de os conceitos funcionais poderem estabelecer relações com
diversos outros conceitos matemáticos.

O estudo de funções tem relações diretas com a álgebra, nas expressões algébricas responsáveis pelas leis de
formação das funções. Conteúdos como geometria analítica e trigonometria não dispensam o uso, imprescindível, das
funções. Existem, ainda, conceitos mais aprofundados da matemática que se utilizam das funções, tais como cálculo
diferencial e integral e análise.

O primeiro a tratar o Cálculo como teoria de função, no século XVIII, foi Leonhard Euler. O que ele propôs diferencia
quantidades variáveis de quantidades constantes, mas não deixa claro o que seria uma “expressão análitica”, mesmo
apresentando em suas definições. Depois de algum tempo, Euler faz novas considerações e expande os conceitos de
funções:

Se certas quantidades dependem de outras quantidades de maneira que, se as outras
mudam, estas quantidades também mudam, então temos o hábito de chamar estas
quantidades de funções destas últimas. Esta denominação é bastante extensa e contém
nela mesma todas as maneiras pelas quais uma quantidade pode ser determinada por
outras. Consequentemente, se x designa uma quantidade variável, então todas as outras
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quantidades que dependem de x, de qualquer maneira, ou que são determinadas por x,
são chamadas de funções de x. (EULER apud ROQUE, PITOMBEIRA, 2012, p. 232-233).

É notório que a matemática está ao redor de todos, constantemente nos deparamos com atividades do cotidiano que
envolvem a matemática, porém, existem diferentes formas de se aprender matemática, pois, existe a diferença entre a
matemática formal e a informal.

A aprendizagem da matemática na sala de aula é um momento de interação entre a
matemática organizada pela comunidade científica, ou seja, a matemática formal, e a
matemática como atividade humana. A sala de aula é um momento em que o aluno
aprimorará o seu conhecimento informal (CARRAHER,1995, p.12).

Desta forma, o professor não deve se limitar a ensinar apenas a matemática que os alunos possuem ou adquirem no
cotidiano, pois, a escola tem o objetivo de expandir os horizontes dos discentes, mostrando que a matemática abrange
um universo muito vasto, desta forma, cabe ao professor relacionar o conteúdo matemático mais abstrato com
aplicações do cotidiano e melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Para facilitar a ligação entre a matemática
abstrata e a matemática concreta, atividades lúdicas e jogos podem ser fundamentais.

O jogo matemático é usado no ambiente escolar como recurso didático capaz de promover um ensino-aprendizagem
mais dinâmico, possibilitando trabalhar o formalismo matemático de uma forma atrativa e desafiadora (SELVA;
CAMARGO, 2009).

É de suma importância dar aos alunos uma primeira boa impressão acerca do conteúdo que será passado
posteriormente em aula, pois, a forma como é ensinado influencia diretamente na motivação do aluno. Trazer ao
discente um conteúdo relacionado ao cotidiano é fundamental para torná-lo interessante aos seus olhos, deste modo,
trabalhar com alunos motivados e interessados em obter conhecimento facilita o trabalho do professor.

Em nosso Estágio, foi fácil perceber o receio dos alunos antes de determinados conteúdos serem ensinados, frases
como “isso é muito difícil” e “matemática é difícil” são muito comuns em sala de aula. Assim, a matemática vem sendo
relacionada como algo complexo e de difícil assimilação pelos alunos, esse receio acarreta num bloqueio que dificulta
o aprendizado. Com base nisso vemos a importância que o jogo pode ter no ensino-aprendizagem dos discentes,
trazer determinados conteúdos a partir de jogos matemáticos ou relacionar o conteúdo a ser passado com problemas
do cotidiano podem ser o diferencial para cativar os alunos e tornar o aprendizado mais espontâneo.

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que
estes 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)

O jogo tem o potencial de trazer problemas do cotidiano enrustidos, assim, os alunos conseguem adquirir o
conhecimento necessário de forma natural. Dessa forma, fazer com que o “Pensar” do aluno seja direcionado a
solução das mais variadas situações acaba melhorando o seu processo de aprendizagem, fazer isso de forma lúdica
melhora ainda mais a percepção dos alunos quando lhes forem apresentados outros tipos de situações problema
relativos a um tema que fora visto de maneira mais integrada ao ludicismo.

Entretanto, aplicar uma atividade lúdica ou um jogo sem o planejamento necessário pode acarretar a não obtenção do
que se pretende, ou seja, a aplicação de um jogo nem sempre implicará que os alunos absorvam o conteúdo como o
professor desejava. Para alcançar tal feito, é necessário que o professor prepare bem sua intervenção lúdica, isto é, a
realização de uma sondagem para identificar as dificuldades da turma é fundamental, desta forma, o jogo pode ser
utilizado para suprir exatamente essas dificuldades.
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É fundamental considerar que desenvolvimento e aprendizagem não estão nos jogos em
si, mas no que é desencadeado a partir das intervenções e dos desafios propostos aos
alunos. A prática com jogos, permeada por tais situações, pode resultar em importantes
trocas de informações entre os participantes, contribuindo efetivamente para a aquisição de
conhecimento (MACEDO, 2000, p.22)

Isto nos mostra como é importante o planejamento e o quanto devemos nos atentar ao que pode ocorrer no momento
da aplicação de um tipo de atividade dessa natureza. É, contanto, indispensável que o professor ao adotar em sala de
aula uma prática dessas, reflita principalmente de que maneira ele vai aplicar isso à conteúdos e como obterá proveito
da utilização desta prática.

2.1 APLICAÇÃO DA ATIVIDADE

O Bingo de Funções conta com a participação de todos os discentes da sala. O processo ocorre em duas etapas
distintas. Para aplicação, dever-se-á dividir a sala em seis grupos de no máximo 6 pessoas cada (a quantidade de
pessoas por grupo pode variar de acordo com a quantidade de discentes na turma), logo em seguida será explicado
como funcionará o jogo, de modo que seja distribuída para cada equipe uma cartela, inicialmente com uma função de
primeiro grau, logo após será sorteado um número entre -10 e 10, que será o domínio da função. Cada equipe vai
substituir o “x” (domínio) da sua função pelo valor sorteado e achar o resultado que será um valor da imagem da
função e marcar em sua cartela, caso lá esteja este valor. Cada rodada contará com uma diferente função que será
distribuída.

Após uma equipe completar a tabela seria realizado o mesmo processo, desta vez que com funções do segundo grau.

As equipes devem responder todas as questões que mais tarde serão analisadas junto com os professores e a turma.

Vence a primeira etapa, as equipe que completarem primeiro as cartelas.

A segunda etapa se dará pelo esboço dos gráficos. Uma vez que os alunos receberam os valores correspondentes
aos domínios das funções e acharam suas respectivas imagens, seriam, agora, capazes de esboçar os gráficos das
funções, no papel milimetrado que seria distribuído pelos professores a cada equipe.

Ao término do jogo, é importante dialogar e resolver as questões que os alunos tiverem mais dúvidas, assim, terá
como comparar com suas respostas e identificar seus erros.

Desta forma os passos a serem seguidos pelo professor na aplicação do projeto serão:

1ª Etapa

. Dividir a sala em equipes de no máximo 6 pessoas.

. Apresentar o projeto e sensibilizar os alunos quanto a importância de praticar exercícios.

. Distribuir as cartelas com alguns valores a serem marcados.

. Explicar as regras do jogo para todas as equipes.

. Durante o jogo, observar as resoluções dos alunos.

. Teremos 21 números a serem sorteados: -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que serão os
valores do domínio da função, ou seja, os valores de x, estes deverão serem substituídos na função apresentada. A
resposta será o valor da imagem, ou seja, o valor de y, que deve ser marcado, se houver, em um dos valores contidos
na tabela.

- Após haver ganhadores da primeira rodada que serão de funções de primeiro grau, serão distribuídas novas
cartelas, desta vez com funções de segundo grau, onde o procedimento será o mesmo. Ganhará a primeira etapa a

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

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.4-6,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



equipe que preencher primeiro a cartela.

2ª Etapa

- Distribuir papel milimetrado a cada equipe;

-Pedir para que cada equipe construa os gráficos de suas funções;

-Vence a equipe que realizar as duas etapas com êxito;

- Discutir as dúvidas, e as questões mais complexas e importantes;

Ao término da aplicação, nos surpreendemos com o empenho de todas as equipes, o fator competição deu um animo
a mais aos discentes, estimulando os mesmo a se esforçarem cada vez mais, desta forma, foi de grande satisfação
perceber que os discentes ficaram tão motivados para resolver tão rápido as questões durante o jogo, o espírito de
competitividade estava aflorado, deixando a atividade proposta ainda mais interessante.

Antes de tirarmos as dúvidas dos alunos, deixamos bem claro que nesse jogo todos eram vencedores, pois, o fato de
aprender o conteúdo era a maior vitória para eles, com isso, iniciamos o momento de sanar as dúvidas
remanescentes, foi distribuída uma folha de questões para que os alunos fossem resolvendo e esclarecendo as
dúvidas. Com isso, percebemos que todos participavam da resolução, notamos que nosso projeto superou as
expectativas e agradecemos a ajuda de todos para a realização com êxito de nossa atividade que foi muito bem
sucedida.

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desta maneira, ficou claro a importância de tornar o primeiro contato do aluno com o conteúdo proposto mais
interessante, onde tais objetivos podem ser alcançados com a utilização de jogos e atividades lúdicas que envolvam
conteúdos do cotidiano dos discentes, com isso, tivemos a experiência de iniciar alguns conteúdos sem a utilização de
jogos, e percebemos que os alunos não se sentiram tão motivados quando comparamos com um jogo, desta forma
vimos que os jogos servem como ferramentas para incentivar, despertar o interesse e tornar o aluno mais focado na
obtenção desse conhecimento, consequentemente o tempo gasto para conseguir tal feito é reduzido de forma
significativa, além da informação ficar retida por mais tempo na mente do discente, pois o mesmo não decorou o
método de resolver tal problema ele aprendeu a interpretar e agir a partir do que foi fornecido.

Vale ressaltar que qualquer atividade lúdica que envolva jogos deve ser planejada com cautela, estas atividades
conseguem obter seu melhor rendimento quando relacionadas com as principais dificuldades enfrentadas pela turma
de modo que venham restaurar saberes que foram aprendidos anteriormente ou sanar a carência de conhecimento de
anos anteriores. Essas dificuldades enfrentadas pelos discentes devem servir como pressuposto para a aplicação de
uma atividade como essa na turma.

Após a aplicação desse projeto, é esperado que os discentes tenham adquirido de forma lúdica o conhecimento dos
assuntos abordados, de tal forma que os mesmos consigam ter mais facilidade futuramente, pois, tiveram uma
experiência proveitosa, onde conseguiram relacionar diversos conteúdos em um único jogo, de forma prática e
simples.

Concluímos que a matemática pode ser passada de forma menos abstrata para cativar os discentes em um momento
inicial, atrair as atenções para a resolução de problemas cotidianos pode motivar os discentes a enxergá-la com
outros olhos, mostrar como a matemática é importante no dia a dia estimula a motivação e consequentemente facilita
o ensino-aprendizagem. Assim, cabe ao professor considerar a utilização de jogos, principalmente quando iniciado os
conceitos de funções, e atividades lúdicas como ferramentas importantes em suas aulas. O fato de o Bingo de
Funções ter obtido um resultado satisfatório, faz com que outros profissionais da educação possam utilizar-se dessa
experiência para fundamentar trabalhos futuros.
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