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Resumo: O presente artigo relata a experiência adquirida a partir da aplicação do jogo “Construindo com funções”
numa Escola Pública de Ensino Básico de Arapiraca, em uma turma do 9º ano durante nosso período de Estágio
Supervisionado. O projeto se deu a partir da necessidade de sanar as dificuldades dos alunos em fixarem conteúdos
de equações do segundo grau, funções e esboço de gráficos. Desenvolvemos o jogo a fim de estimular a resolução de
exercícios e esclarecer as dúvidas remanescentes. SELVA; CAMARGO (2009), BRASIL (1998), MOURA (1994),
ALVES (2007), MACEDO (2000), GRANDO (2000), LOPES (2000), ZÁBOLI (1999) fundamentam o trabalho.
Conclui-se que atividades lúdicas ou jogos é de suma importância para o primeiro contato do discente com tal
conteúdo.

Palavras Chave: Matemática; Jogos; Ensino-aprendizagem.

Abstract: This article reports the experience acquired from the application of the game "Building with functions" in a
Public School of Basic Education of Arapiraca, in a class of the 9th year during our Supervised Internship period. The
project was based on the need to heal the students&39; difficulties in fixing contents of the second degree equations,
functions and sketching of graphs. We developed the game in order to stimulate the resolution of exercises and clarify
the remaining doubts. SELVA; CAMARGO (2009), BRAZIL (1998), MOURA (1994), ALVES (2007), MACEDO (2000),
GRANDO (2000), LOPES (2000), ZÁBOLI (1999) underlying the work. It is concluded that play activities or games is of
utmost importance for the first contact of the student with such content.
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INTRODUÇÃO

O Estágio supervisionado se divide em duas etapas: aulas de observação e aulas de regência. Durante as aulas de
observação conseguimos determinar a característica da turma e as dificuldades que o professor regente encarava.
Desta forma, pudemos dar início as aulas de regência mais preparados. Com base no que vimos e durante as aulas
de regência chegamos ao consenso de que a turma do 9º “A” tinha um grande potencial, tendo como empecilho uma
característica frequente na atualidade, a falta de comprometimento com as atividades propostas tanto em sala como
em casa.

Foi notória a percepção da dificuldade dos alunos na compreensão de funções, equações de segundo grau e esboço
de gráficos. Tais dificuldades eram decorrentes da falta de domínio de conteúdos anteriores, além do péssimo hábito
de não resolver os exercícios propostos. A partir desses fatos, colocamos em prática o desejo de desenvolver um
projeto para trabalhar os conteúdos de forma lúdica e sucinta, de modo que os alunos consigam absorver e fixar mais
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rapidamente tudo que for proposto em aula.

Destarte, passamos a elaborar aulas com o conteúdo mais “mastigado”, ou seja, apresentamos os conteúdos
propostos com uma linguagem mais simples que a do livro didático que eles tinham acesso.

Todavia, tornar a aula mais atrativa e o conteúdo mais acessível para a compreensão dos alunos poderia não ser tão
eficaz ao longo do tempo, isto é, sem a resolução de exercícios e problemas, tudo que foi assimilado poderia cair no
esquecimento em pouco tempo. Deste modo, decidimos realizar uma atividade que ajudasse na fixação dos
conteúdos.

Com a convicção de que precisaríamos desenvolver uma atividade lúdica que ajudasse os alunos a compreender e
fixar a matéria, levamos em consideração a seguinte questão: Como adaptar tal atividade para não gerar tumulto e
obtermos o resultado oposto do que queríamos Com isso em mente, levamos em consideração que nossa turma
contava com 39 alunos, dos quais alguns eram bastante agitados. Com isso, decidimos realizar como atividade um
jogo que relacionasse esses conteúdos de uma forma simples e ao mesmo tempo produtiva, tal atividade recebeu o
nome: “Construindo com funções”. Com isso, pretendíamos que os alunos trabalhassem em equipe a fim de trocarem
conhecimentos entre si, além de transformar tal atividade numa espécie de competição com o propósito de melhorar o
rendimento dos alunos.

DESENVOLVIMENTO

Existem inúmeras formas de ensinar matemática, tal ensino pode variar desde o tradicional método utilizando quadro
e giz até estratégias mais sofisticadas que as tecnologias atuais podem nos proporcionar. Porém, métodos que
outrora eram revolucionários e eficazes, podem não surtir o mesmo resultado atualmente. Assim, como as coisas
mudam com o tempo, as pessoas também sofrem transformações. Essas mudanças ficam claras ao adentrar numa
sala de aula, métodos que eram eficazes a alguns anos, hoje podem não ser tão produtivos, essa discrepância pode
ser observada com facilidade no presente, métodos que são efetivos em uma turma podem não ser em outra,
dificultando o planejamento do professor.

A falta de interesse dos discentes de hoje desafia o professor a encontrar métodos para atrair a atenção desses
alunos, aulas lúdicas e com exemplos concretos se tornam cada vez mais importantes para tal feito. Nesse quesito os
jogos que envolvem conteúdos matemáticos podem ser uma ferramenta importante.

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).

A abordagem inicial a respeito de um conteúdo é o principal divisor de águas no que se diz respeito ao estimulo que o
alunos terá em estudar o que está sendo proposto, convenhamos que iniciar um conteúdo mostrando definições pode
gerar um receio e até mesmo uma impressão errada a respeito do que vem a seguir, com o estágio em questão,
conseguimos notar que em determinados conteúdos os alunos o intitulam difíceis sem ao menos tentar, colocando
muitas vezes um bloqueio ao aprendizado e se negando a realizar as atividades propostas, desta forma, iniciar um
conteúdo utilizando jogos ou exemplos que relacionem o assunto proposto com o cotidiano é fundamental para
acelerar o processo de aprendizagem.

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)

Os jogos aparecem como uma ferramenta primordial para despertar o interesse do aluno com a matemática e podem
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ajudar na resolução de problemas de forma objetiva e divertida, estimulando a criatividade e raciocínio lógico dos
discentes.

Segundo Moura (1994, apud ALVES 2007, p. 26), “o jogo tem a finalidade de desenvolver habilidades de resolução de
problemas” onde o educando tem a oportunidade de aprender os conteúdos matemáticos e ao mesmo tempo construir
instrumentos necessários à ação de aprender.

Porém, não basta apenas aplicar o jogo e esperar que os alunos absorvam o conteúdo pretendido, o fato de usar um
jogo lúdico para melhorar o aprendizado não quer dizer que apenas a utilização dele fará a diferença. A principal
diferença será feita pelo professor, ele que coordenará as ações para que os alunos não percam o foco e alcance
seus objetivos, por isso, é de relevante importância que o professor se prepare para a aplicação desse tipo de
atividade com antecedência, assim estará mais preparado para eventuais surpresas.

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)

Em nosso estágio ficou claro a dificuldade dos discentes em interpretar e solucionar problemas do cotidiano
relacionados aos conteúdos trabalhados, além disso, o que nos motivou para realizar tal atividade foi o fato dos alunos
não terem o hábito de fazer exercícios, tanto em sala como em casa, tal hábito resulta na dificuldade de fixação do
conteúdo, ou seja, a falta de prática levava os alunos ao esquecimento. Por esse motivo, decidimos trabalhar em
nosso jogo a resoluções de questões para suprir tal carência.

Ao analisarmos os atributos e/ou características do jogo que pudessem justificar sua
inserção em situações de ensino, evidencia-se que este representa uma atividade lúdica,
que envolve o desejo e o interesse do jogador pela própria ação do jogo, e mais, envolve a
competição e o desafio que motivam o jogador a conhecer seus limites e suas
possibilidades de superação de tais limites, na busca da vitória, adquirindo confiança e
coragem para se arriscar (GRANDO, 2000 p. 24)

Deste modo, o jogo é capaz de não apenas tornar a aula lúdica, mas sim, ser útil para identificar as principais
dificuldades de seus alunos, sendo utilizado para observar resultados. Com o uso de jogos o aluno passa a fazer a
atividade proposta com prazer, ou seja, induz o aluno a realizar tais atividades de forma espontânea para obter os
resultados desejados. Esses fatores se devem a motivação, alunos motivados conseguem aprender com mais
facilidade, cabe ao professor instigar seus alunos a buscar conhecimento, quando o conhecimento se torna algo
divertido o aluno tende a busca-lo de forma espontânea.

Motivação é algo que leva os alunos a agirem por vontade própria. Ela inflama a
imaginação, excita e põe em evidência as fontes de energia intelectual, inspira o aluno a ter
vontade de agir, de progredir. Em suma, motivar é despertar o interesse e o esforço do
aluno. É fazer o estudante desejar aprender aquilo que ele precisa aprender (Záboli, 1999,
p. 46)

O artigo em questão retrata a atividade desenvolvida que contou com a participação de todos os alunos da sala. Para
a aplicação do “Construindo com funções”, dividimos a sala em seis grupos de 6 alunos cada (a quantidade de
pessoas por grupo pode variar de acordo com a quantidade de alunos na turma), em seguida, foi explicado como
funcionará o jogo, de modo que será uma lista de exercícios envolvendo aplicações no dia a dia dos seguintes
conteúdos propostos: funções, equações de segundo grau e gráficos de funções de primeiro e/ou segundo graus.
Todas as equipes iniciariam a resolução ao mesmo tempo, esse tempo iria variar de cinco a dez minutos, dependendo
da complexidade da questão, ao término de cada uma das referidas questões cada equipe receberá uma pontuação
em caso de acerto, onde a primeira equipe receberá 10 pontos, a segunda nove pontos, a terceira oito e assim
sucessivamente. Saindo vencedora a equipe que obtiver a maior pontuação ao fim dos exercícios propostos.
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O jogo continuaria até acabar as questões propostas pelos professores. Com o término do jogo, decidimos que era
importante dialogar e resolver as questões que os alunos tivessem mais dúvidas, assim, teriam como comparar com
suas respostas e identificar seus erros.

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

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

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

. Realizar o acompanhamento no quadro da pontuação de cada equipe.

. Explicar as regras do jogo para todas as equipes.

. A partir do momento que o professor iniciar a atividade as equipes devem começar a resolver os problemas
propostos igualmente (será solucionada uma questão por vez), cada equipe deverá avisar o exato momento que
encerrou a resolução do exercício para o professor, de modo que o mesmo irá verificar se está correta. Em caso de
acerto a pontuação proporcional será atribuída a equipe (10 pontos para a primeira equipe, 9 para segunda e assim
sucessivamente), caso esteja incorreta a equipe poderá utilizar o tempo restante para tentar acertar tal questão.

. Após o termino da primeira rodada de problemas, o professor deverá entregar os cartões com o exercício da
segunda rodada para cada equipe e continuar a atividade de modo análogo.

. Durante o jogo, observar a participação de cada aluno é de suma importância.

. Após o fim dos cartões com as questões propostas o professor deverá pedir a interação de todos da turma para
debater a respeito da atividade, discutir os problemas que foram propostos (problemas do cotidiano envolvendo o
tema) e caso seja necessário, solucionar algumas questões da atividade a fim de sanar as dúvidas restantes.

Com o fim da aplicação, ficamos surpresos com o avanço que cada aluno alcançou, não imaginávamos que os alunos
iriam ficar tão motivados para resolver as questões durante o jogo. A interação das equipes foi algo animador, vimos
alunos que até então eram tímidos e pouco participativos cooperando de maneira significativa além de discussões a
respeito de como solucionar tais problemas.

É muito mais fácil e eficiente aprender por meio de jogos, e isto é válido para todas as
idades, desde o maternal até a fase adulta. O jogo em si possui componentes do cotidiano
e o envolvimento desperta o interesse do aprendiz, que se torna sujeito ativo do processo.
(LOPES,2000, p.23).

É notório a importância dos jogos para facilitar o aprendizado dos alunos, com ele a aprendizagem torna-se agradável
e interessante, assim, os estudantes conseguem trabalhar em equipe e analisar problemas envolvidos com
naturalidade

Após a euforia do fim da atividade, deixamos bem claro que nesse jogo todos eram vencedores, pois, o fato de
aprender e fixar o conteúdo era a maior vitória para eles, com isso, iniciamos o momento de sanar as dúvidas
restantes, cada equipe revelou qual a questão que teve mais dificuldade, assim, selecionamos algumas e pedíamos
para os alunos participarem da resolução. Com isso, percebemos que a grande maioria participou da resolução,
muitos desejavam ir ao quadro só para mostrar que realmente dominava o conteúdo, muitos perguntaram se haveria
mais atividades dessa forma, pois, gostaram da dinâmica como foi realizado, assim, notamos que nosso projeto
superou nossas expectativas e pudemos encerra-lo agradecendo a participação e colaboração de todos que
participaram.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi exposto é inevitável ressaltar que a abordagem inicial em forma de jogo ou de atividade lúdica serve
para tornar a matemática mais interessante, os conteúdos trabalhados foram apresentados aos alunos a partir de
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exemplos do cotidiano, sendo mostrado sua aplicação de maneira esclarecedora. A partir dessa primeira abordagem
mais concreta foi dado continuidade ao conteúdo proposto pelo livro didático, sendo repassado para os alunos em
uma linguagem mais simples e de fácil compreensão. Em particular decidimos encerrar tais conteúdos com o jogo
“Construindo com funções”, que foi nossa atividade proposta para fixar os conteúdos aprendidos anteriormente.

O desenvolvimento dessa atividade nos mostrou o quanto um jogo ou uma atividade lúdica pode interferir na
motivação dos alunos. Quebrar as barreiras criadas pelos alunos é fundamental para um melhor
ensino-aprendizagem, atrair a atenção do aluno ao conteúdo exposto é fundamental para o mesmo obter tal
conhecimento, consequentemente o tempo gasto para conseguir tal feito é reduzido de forma significativa, ademais, o
conteúdo será absorvido e retido na mente do aluno, pois, o mesmo não decorou o método ou fórmula para resolver
tal problema, o aluno teve que interpretar e agir a partir do que foi fornecido. Desta forma, é de suma importância
trabalhar a aplicações de situações problema que desenvolvam sua capacidade de raciocínio lógico e atraia sua
atenção para o que está sendo exposto, tornando o conteúdo abstrato mais fácil de ser compreendido.

Todavia, analisar as dificuldades enfrentadas pela turma e um bom planejamento da atividade proposta são
fundamentais para o desenvolvimento de uma atividade bem-sucedida, os jogos são eficientes para restituir alguns
conteúdos que não foram absorvidos de forma satisfatória pelos alunos, porém, se tal atividade for mal planejada tais
jogos poderão servir apenas como diversão e passatempo e não terão fins educativos.

Após a aplicação do projeto, é esperado que os alunos passem a enxergar a matemática com outros olhos, não
apenas como algo complicado e abstrato, mas como algo útil no cotidiano, adquirir esse conhecimento por métodos
lúdicos e consegui relaciona-los com problemas do dia a dia favorece a manutenção desses saberes por mais tempo.
Além disso, essa atividade tem como característica mostrar a importância da resolução de exercícios no
ensino-aprendizagem, pois, cada problema carece de um raciocínio para resolução.

Os resultados obtidos nos proporcionam a convicção de que mostrar a matemática de outra maneira muda a forma do
aluno enxergá-la, tornar a matemática mais atrativa implica numa quantidade maior de admiradores, desta forma, os
jogos podem ser fundamentais neste aspecto. Este trabalho nos mostrou que uma atividade lúdica bem planejada
melhora a absorção do conteúdo pelos alunos, repassar o conteúdo de uma forma menos maçante e motiva-los é
fundamental para alcançar melhores objetivos, além disso, mostrar a importância da matemática é fundamental para
que os alunos a enxerguem com outros olhos, de modo que percebam que ela está presente em nosso dia a dia e que
sua importância é inquestionável.
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