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Resumo:

O presente artigo pretende relatar a aplicabilidade de dois jogos, o jogo da forca e o jogo da velha, sendo esses clássicos, mas remodelados em um
contexto e linguagem Matemática com a ideia de promover a construção do saber escolar, o duelo, o manuseio, a resolução de problemas, o
desenvolvimento do cálculo mental e a tomada de decisões. Foram aplicados em turmas do 7º e 8º ano do ensino fundamental-anos finais em uma
escola pública do Município de Coruripe/Alagoas. Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar os referidos jogos como uma proposta
metodológica para o ensino de Matemática. Utilizamos como base teórica Huizinga (2014), Kishimoto (1997), Lopez (1999) e Bachelard (2006). Os
referidos jogos permitiram o uso de conceitos, propriedades, exposição das soluções, a troca de ideias, bem como constituiu como uma atividade
motivadora para o ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Jogos matemáticos. Educação Matemática. Saber escolar. Cálculo mental.

Resumen:

El presente artículo pretende relatar la aplicabilidad de dos juegos, el juego de la horca y el juego de la vieja, siendo estos clásicos, pero remodelados
en un contexto y lenguaje matemático con la idea de promover la construcción del saber escolar, el duelo, el manejo, la resolución de problemas, el
desarrollo del cálculo mental y la toma de decisiones. Se aplicaron en grupos del 7º y 8º año de la enseñanza fundamental-años finales en una escuela
pública del Municipio de Coruripe / Alagoas. Así, este trabajo tiene como objetivo presentar los referidos juegos como una propuesta metodológica para
la enseñanza de Matemáticas. Utilizamos como base teórica Huizinga (2014), Kishimoto (1997), Lopez (1999) y Bachelard (2006). Los referidos juegos
permitieron el uso de conceptos, propiedades, exposición de las soluciones, el intercambio de ideas, así como constituyó como una actividad
motivadora para la enseñanza y el aprendizaje.

Palabras clave: Juegos matemáticos. Educación Matemática. Saber escolar. Cálculo mental.

Abstract:

The present article intends to report the applicability of two games, the game of the gallows and the game of the old one, being these classics, but
remodeled in a context and mathematical language with the idea of promoting the construction of scholastic knowledge, mourning, solving problems,
developing mental calculations and making decisions. They were applied in 7th and 8th grades of elementary school-final years in a public school in the
Municipality of Coruripe / Alagoas. Thus, this work aims to present these games as a methodological proposal for the teaching of Mathematics. We use
as theoretical basis Huizinga (2014), Kishimoto (1997), Lopez (1999) and Bachelard (2006). These games allowed the use of concepts, properties,
exposure of solutions, the exchange of ideas, as well as constituted as a motivating activity for teaching and learning.

key words: Mathematical games. Mathematical Education. School knowledge. Mental calculus

INTRODUÇÃO

As brincadeiras são inerentes ao nosso cotidiano. As mesmas são passadas de geração em geração, entretanto, cada grupo étnico cria, inventa,
fantasia e transforma suas atividades lúdicas com algumas peculiaridades. Por isso, nos deparamos com uma variedade infinita de jogos nos diferentes
contextos culturais, podendo inferir deste modo que o jogo apresenta-se como um objeto cultural.

Para o filósofo Huizinga (2014), o jogo não surge a partir da cultura, mas esta que surge a partir do jogo. O mesmo autor acrescenta que, “é no jogo e
pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve (p. 3)”. A partir desta perspectiva, o jogo não somente faz parte da cultura, mas também a reproduz.
Corroborando, Rodríguez (2014, p. 19) ressalta que “o jogo pode ser considerado uma atividade universal que tem vindo a desenvolver em todo o
tempo” e em diferentes civilizações/grupos sociais/comunidade/país.

Assim, podemos inferir que o jogo é um instrumento cultural que evolui e reproduz cultura de acordo com as transformações sociais de um determinado
povo, sociedade ou nação. Desta forma, as brincadeiras clássicas “além de favorecer a transmissão cultural e a apropriação do acervo de
conhecimentos, símbolos e valores, possibilitam contemplar outras competências que favorecem o desenvolvimento humano” (MIRANDA; ALVES,
2010, apud VIANA ET AL., 2013, p. 4-5).
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No âmbito deste trabalho, o presente relato tem como objetivo apresentar propostas metodológicas para o ensino de Matemática, sendo os jogos da
forca e da velha ditos clássicos, mas remodelados em um contexto e linguagem Matemática com a ideia de promover a construção do saber escolar, o
duelo, o manuseio, o cálculo mental e a resolução de problemas.

Com o intuito de diversificar, dinamizar e resolver problemas, o jogo é uma tendência metodológica em Educação Matemática utilizada na sala de aula
ou em diferentes espaços escolares, no qual destaca-se sua relevância devido à sua potencialidade para o ensino. Segundo Santos (2013, p. 1), “este
recurso se constitui uma abordagem de ensino bastante utilizada pelos professores de Matemática, pois apresenta um ensino menos distante do
mundo dos estudantes”.

Sendo assim, buscar aproximar os objetos de conhecimentos matemáticos com o contexto social do aluno, desperta a curiosidade para o aprender,
saber e também questionar, permitindo surgir nessas relações subjetivas outros saberes e inserindo nesse âmbito o jogo, um instrumento que facilita
tanto as relações como também a reconstrução do conhecimento matemático a partir de atividades advindas do meio cultural dos alunos.

Desse modo, o jogo possibilita desmistificar o ensino de Matemática viabilizando diferentes formas de aprendizagem, proporcionando interações,
construções de conceitos, definições, reflexões e resoluções de problemas.

Para Ribeiro (2008):

Ao se relacionar o trabalho com jogos nas aulas de matemática a uma atividade de resolução de problemas, não estamos
querendo dizer que resolver problemas é uma atividade exclusiva do campo da matemática, mas, sim, queremos afirmar que,
ao desenvolver atividades com jogos em matemática, pode-se estar, naturalmente, desenvolvendo uma atividade de resolução
de problemas envolvida no jogo, sendo essa abordagem entendida como ponto de partida da atividade matemática (RIBEIRO,
2008, p. 21).

Assim o uso de jogos no ensino de Matemática, podemos desenvolver atividades de resolução de problemas, raciocínio lógico, a construção de
conhecimento matemático escolar e científico, além disso, vale ressaltar que o jogo proporciona a aprendizagem através do brincar.

Segundo Kishimoto (1997, p. 3), “o brincar torna-se um dos temas importantes da contemporaneidade capaz de quebrar fronteiras de diferentes áreas
do conhecimento”. Nesse sentido, destaca-se a relevância desta metodologia ser inserida no âmbito escolar, especificamente na disciplina de
Matemática.

Todo jogo por natureza desafia, encanta, traz movimento, barulho e uma certa alegria para o espaço no qual normalmente
entram apenas o livro, o caderno e o lápis. Essa dimensão não pode ser perdida apenas porque os jogos envolvem conceitos
de matemática. Ao contrário, ela é determinante para que os alunos sintam-se chamados a participar das atividades com
interesse (SMOLE; DINIZ; MILLANI, 2007, p. 10).

Dentro desse contexto, os jogos, e em especial os clássicos, também desenvolvem a curiosidade, o divertimento e a competitividade promovendo sua
permanência na contemporaneidade perante a diversidade de jogos digitais.

Outro fator que deve explicar sua constância na atualidade é sua essência em desenvolver atividades em grupo, uma metodologia também usual na
sala de aula. Nessa perspectiva, Santos (2013, p. 2), acrescenta que “[...] através deste método podemos conseguir uma maior interação, disputa e
troca de conhecimentos entre os alunos” tornando-se um elo para a aprendizagem Matemática por meio do brincar.

Deste modo, inserir os aludidos jogos na sala de aula, em especial no ensino de Matemática, é um meio de despertar para a participação, a interação e
a (re)construção dos saberes matemáticos sem abandonar os verdadeiros objetivos da disciplina e aproximando com o meio cultural dos alunos, já que
“buscar a atenção, participação, interação e fazer com que o aluno aprenda, são alguns dos desafios que nos deparamos constantemente nas salas de
aula na contemporaneidade. No entanto, quando se trata da disciplina de Matemática, parece que esses desafios se multiplicam” (SANTOS;
OLIVEIRA, 2018, p. 36).

1 O JOGO COMO UM INSTRUMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO ESCOLAR MATEMÁTICO
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Partindo do pressuposto de que em sociedade produzimos conhecimento, iniciamos essa seção, buscando refletir brevemente acerca do cenário
historicamente construído em torno do termo “conhecimento”. A partir desse contexto, traremos um diálogo sobre o conhecimento científico, escolar e
cotidiano. Finalizando com uma discussão bastante atual e pertinente que versa sobre a construção do conhecimento escolar matemático, com
enfoque nos jogos matemáticos enquanto instrumento potencialmente significativo nesse processo.

Para Santos e Oliveira (2018, p. 35):

Inserir o jogo nos recintos escolares permite uma inter-relação entre o cotidiano do aluno, a escola e o saber; relações essas
indispensáveis para a formação dos indivíduos, já que a partir do jogo o aluno irá se deparar com situações que exigem
agilidade para resolver os problemas, realizar escolhas, desenvolver o raciocínio, a competitividade, afetividade e trabalhar
psicologicamente as perdas e ganhos, os acertos e erros, a consciência que estamos em constante aprendizado.

Tais elementos ou aspectos citados pelos autores dão um significado enorme em relação ao potencial do jogo no ensino, em especial no de
Matemática. Ao que concerne o saber matemático nesse âmbito, Moura (1992, p. 49), acrescenta que “o jogo deve ser jogo do conhecimento, e isto é
sinônimo de movimento do conceito e de desenvolvimento”.

1. CONHECIMENTO: MOLA PROPULSORA DA SOCIEDADE CONTEMPORNEA

Buscando mergulhar nas discussões que envolvem o termo conhecimento, recorremos ao significado da palavra. Nesse sentido, conhecimento, pode
ser entendido como “ato ou efeito de conhecer” (FERREIRA, 1999, p. 529).

Nessa dialética, e “segundo as concepções empírico-positivistas, o conhecimento advém da experiência: há um real dado em que a razão deve se
apoiar” (LOPES, 1996, p. 11). Desse modo, “o conhecimento, como produto do processo de conhecer, reflete o real e tanto mais objetivo e científico
será, quanto maior for o grau de reflexão alcançado” (LOPES, 1999, p. 38).

Michel Foucault define como conhecimento as formulações consideradas válidas pela epistemologia (FOUCAULT1969, apud MACHADO, 1981). No
entanto, podemos ainda definir conhecimento como a “determinação e aplicação de critérios de verdade” (LYOTARD, 1986, apud LOPES, 1999, p. 95).

Nesse contexto, podemos inferir que, o termo conhecimento recebe diversos apontamentos e conceitos, a depender do contexto histórico em que os
autores estão inseridos e a situação na qual o mesmo está sendo empregado.

Concebendo uma análise epistemológica do termo, Japiassu (1991) ressalta: o conhecimento não se distingue do saber. Reportando-nos que, “(...) é
considerado saber, hoje em dia, todo um conjunto de conhecimentos metodicamente adquiridos, mais ou menos organizados e suscetíveis de serem
transmitidos por um processo pedagógico de ensino” (JAPIASSU, 1991, p. 15).

1. APONTAMENTOS SOBRE CONHECIMENTO CIENTÍFICO

Inerente à construção do processo de ensino aprendizagem, surge uma discussão emergente e calorosa que trata da concepção de conhecimento
científico. No entanto, “o senso comum ainda tende a interpretar o conhecimento científico como equivalente a todo conhecimento objetivo, verdadeiro
em termos absolutos, não-ideológico por excelência, sem influência da subjetividade” (LOPES,1999, p.106).

Diante dessa perspectiva, propomos uma breve reflexão acerca da concepção de conhecimento científico que permeiam a nossa sociedade,
objetivando ao final, compreender como o mesmo tem se articulado na construção do conhecimento escolar.

Para Bachelard (2006, p. 17-19), “o conhecimento científico é a reforma das ilusões”. O autor advoga criticamente, sobretudo, com enfoque na
epistemologia do século XVII. O aludido autor faz referência a um momento histórico, necessário a ser considerado no campo da compreensão do
conhecimento científico.

Nas discussões relacionadas ao conhecimento científico, Baptista (2010) se posiciona criticamente no viés da relação que os professores estabelecem
com esse conhecimento. A autora se reporta a alguns limites presentes na atuação docente frente à condução do processo de ensino aprendizado,
ressaltando que “ao impor o conhecimento científico puro e simples, os alunos tendem a usá-lo nas avaliações e deixa-los de lado logo depois. Deve-se
fazer a ponte entre o que o aluno traz, e o que a escola oferece, para que o ensino proporcione algo que ele possa utilizar em sua vida” (BAPTISTA,
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2010, p. 6).

O posicionamento da autora vai ao encontro à proposição deste estudo. No sentido de suscitar de advogar a utilização de jogos matemáticos enquanto
instrumento potencialmente significativo para aulas mais interativas e com significados para os educandos. Onde tenham possibilidade de vislumbrar a
contribuição do saber construído coletivamente, ser aplicado no seu cotidiano.

1.3 CONHECIMENTO COTIDIANO: UMA FERRAMENTA LATENTE

Nas discussões acerca da natureza do conhecimento, é comum nos deparamos com interpretações de que o conhecimento cotidiano é inferior ao
conhecimento científico. No outro extremo da discussão a uma valorização significativa do conhecimento cotidiano em relação ao conhecimento
científico.

Lopes (1999) advoga que, o conhecimento cotidiano deve ser respeitado, assim, elencamos a necessidade de percepção e valorização do
conhecimento cotidiano enquanto elo de construção e elaboração do conhecimento escolar, que por sua vez advém em grande parte do conhecimento
científico. A autora ainda acrescenta que “o conhecimento cotidiano, como todos os demais saberes sociais, faz parte da cultura e é construído pelos
homens das gerações adultas, que o transmitem às gerações sucessivas, sendo a escola um dos canais institucionais dessa transmissão (p. 137)”.

No entanto, a aludida autora apresenta uma dialética percorrida pelo conhecimento cotidiano no ambiente escolar. “Ora o conhecimento cotidiano é
entendido como um conhecimento a ser suplantado pelo conhecimento científico” (LOPES, 1999, p. 137). Sendo assim, valorizado na escola,
especialmente concentrando referência na Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos. “Ora o conhecimento cotidiano das classes populares é situado
como eixo central do processo de ensino-aprendizagem”. Tendo como referência os preceitos da Educação Popular (LOPES, 1999, p.137).

1. CONHECIMENTO ESCOLAR E CONHECIMENTO ESCOLAR MATEMÁTICO: OS JOGOS COMO POTENCIAL SIGNIFICATIVO

Lopes (1999, p.104) advoga que “o processo de constituição do conhecimento escolar ocorre no embate com os demais saberes sociais, ora afirmando
um dado saber, ora negando-o”. E complementa que o mesmo ainda pode estar ainda “se configurando como obstáculo a sua elaboração por parte dos
alunos”.

Nesse contexto, inferimos que, “o conhecimento matemático, sendo parte do conhecimento geral, também avança rumo a um conhecimento cada vez
mais elaborado” (MOURA, 1991, p. 46). Uma evidência desse ponto de vista é o avanço das pesquisas em torno do ensino de Matemática. A citar, no
Brasil, evidenciamos o esforço empreendido nos trabalhos apresentados no Encontro Nacional de Educação Matemática – ENEM.

Como justificativa dessa construção, argumenta Duarte (2008, s.p.) “ao analisar a construção histórica do conhecimento matemático, percebe-se que o
mesmo tem sido elaborado a partir da tentativa do homem de compreender e atuar em seu mundo”, ou melhor, de colaborar para sua sobrevivência.

Desse modo, e em consonância a uma leitura das concepções primeiras de uma parcela da nossa sociedade contemporânea “percebe-se, ainda, a
ideia de que poucos conseguirão apropriar-se do conhecimento matemático, que, ainda para muitos, é considerado difícil e complexo”. Inferindo ainda
que: “o aluno, ao chegar à escola, já apresenta um certo temor a esse conhecimento” (DUARTE, 2008, s.p.).

Segundo Kamii e Declark (1994, p. 63), “o ambiente social e a situação que o professor cria são cruciais no desenvolvimento lógico-matemático”. Dado
essa evidência, elencamos o papel dos jogos enquanto instrumento potencialmente significativo na construção do conhecimento matemático. E nesse
contexto se insere a figura do professor enquanto mobilizador desse conhecimento.

Diante desta perspectiva, “o professor, ao adotar a estratégia de resolução de problemas ou do jogo, deve fazê-lo no sentido mais amplo do projeto
pedagógico: humanizar o homem” (MOURA, 1991, p. 51). Suscitando no aluno a habilidade de compreender a situação no qual está inserido,
desenvolvendo assim sua capacidade crítica para tomada de decisão.

1. JOGOS CLÁSSICOS NUM VIÉS E LINGUAGEM MATEMÁTICA

Com a necessidade de diversificar, dinamizar e atrair os alunos para as aulas de Matemática, busca-se mostrar que por meio do material didático,
especificamente dos jogos clássicos, sendo esses remodelados numa linguagem Matemática, podemos potencializar o ensino e assim melhorar o
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rendimento escolar do aluno. “Material didático (MD) é qualquer instrumento útil ao processo de ensino-aprendizagem. Portanto, MD pode ser um giz,
uma calculadora, um filme, um livro, um quebra-cabeça, um jogo, uma embalagem, uma transparência, entre outros” (LORENZATO, 2012, p. 18).

No entanto, além do MD exercer várias funções pedagógicas, o aludido autor ressalta que “o MD não é garantia de um bom ensino, nem de
aprendizagem significativa e não substitui o professor (p. 18)”, ou seja, representa um suporte experimental facilitador do ensino e aprendizagem da
Matemática, no entanto, para o seu êxito, é necessário saber estabelecer bem as relações entre o jogo e os objetivos de conhecimento, os problemas,
contexto social dos alunos, a forma de participação da turma, outras peculiaridades.

Assim, os jogos clássicos serviram como reflexo para direcionar o jogo da velha e forca como recurso didático pedagógico para o ensino de
Matemática, com o intuito de inserir em sala de aula de modo a envolver os alunos e instigar questionamentos, assim como resolver problemas na
lousa compartilhando as ideias e diferentes modos de resoluções, sendo indispensável em todas as situações as orientações/mediações/observações
do professor.

Utilizar um jogo como metodologia para o ensino de Matemática, exige que o professor conheça bem seus objetivos, regras,
funcionalidades e relações com os conteúdos matemáticos. Além desses requisitos, deve-se analisar o contexto físico e social
para que possa facilitar na organização e execução do jogo, permitindo desenvolver para aluno uma aplicabilidade efetiva, de
forma confortável e que desperte o querer aprender; em relação ao professor, permita ter acessibilidade de toda a turma para
questões de observação/avaliação, mediação, intervenção e interação (SANTOS; OLIVEIRA, 2018, p. 37).

Perante esta perspectiva e ao contexto em que se insere este trabalho, tivemos a preocupação de remodelar os jogos clássicos como Jogo da Forca
e Jogo da Velha, em um instrumento que não se elimina sua essência cultural, sendo aproveitado nesse âmbito algumas regras e representação.
Assim, objetivamos relacionar o saber matemático com algumas regras e práticas de brincadeiras que estão inseridas no contexto cultural dos alunos.

Além disso, pensamos nos aspectos citados por Santos e Oliveira (2018), em questão do espaço físico e de modo em dar suporte para todos os
alunos, desenvolvendo jogos gigantes para facilitar nas observações em questão das mediações perante as jogadas, resolução de problemas e troca
de ideias entre alunos.

Antes mesmo da aplicabilidade do recurso, o professor deve pensar em tudo que pode proporcionar o fracasso. E uma das
estratégias ou alternativas a ser utilizada para perceber todo o andamento da execução do jogo, é criá-los gigantes, ou melhor,
visíveis para o professor e toda a turma. Tal estratégia, não somente permite uma melhor visão, mas também facilita o
movimento e desenvolvimento do saber matemático que está sendo trabalhado no jogo.

Deste modo, o professor como elaborador ou como um dos que escolhem quais recursos irão utilizar em sala, deve pensar em todas as possibilidades,
de modo que evite o desinteresse ao jogo e prejudique a sequência da aula. Além disso, deve:

Buscar elaborar jogos que permitam os alunos serem protagonistas dos questionamentos e possivelmente na reconstrução do
saber matemático. Não é o fato de retirar o professor de cena, pois sua presença é indispensável para todo o processo de
execução do jogo, mas que haja uma mudança cultural, deixando de ser transmissivo para ser mediador, observador e
incentivador dos desafios propostos.

Assim, é elaborar e pensar em aplicar o jogo não para jogar como passa tempo, mas trocar as ações em sala, ou melhor, invés do professor
questionar, que tal propor situações que os alunos questionem a si mesmo ou aos colegas Ou troquem ideias entre si Perante essas inquietações,
vale destacar que os jogos presentes neste trabalho possibilitam não somente o aluno jogar por jogar, mas a uma multiplicidades de relações
subjetivas existentes na sala de aula e que resultam na aprendizagem.

1. JOGO DA FORCA MATEMÁTICA

O uso de jogos é de grande importância para o ensino de Matemática. Segundo Kishimoto, (1997, p. 3), “o jogo na Educação Matemática, passa a ter o
caráter de material de ensino, quando considerado promotor de aprendizagem”. Nessa perspectiva, vale deixar claro que o professor deve conhecer
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bem o jogo para que possa atingir os objetivos que almeja.

Luiz e Col (2013, p. 8) ressaltam que “ensinar Matemática é desenvolver o raciocínio lógico e estimular o pensamento independente, desta forma, o
jogo pode ser uma opção para acrescer a motivação para a aprendizagem [...]”. Nesse sentido, propor atividades que motivem o aluno a participar, tem
possibilidades de somar para a aprendizagem.

A partir deste intuito, aprimoramos o jogo da Forca em um contexto matemático para viabilizar as funções supracitadas. Para tanto, justificamos nossa
escolha devido o mesmo ser conhecido por todos. O Jogo Forca Matemática foi elaborado objetivando dinamizar a revisão de diferentes conteúdos,
conceitos, situações-problemas e desenvolver uma melhor relação entre professor/aluno e aluno/aluno. A esse respeito, vale ressaltar que, este MD
pode ser adaptado para outras áreas de ensino.

Como é do conhecimento de todos, as salas de aula da educação básica pública brasileira, sofre com a superlotação. Pensando nessa perspectiva,
procuramos desenvolver a atividade de forma coletiva, dividindo a sala em dois grupos. Além disto, confeccionamos um baú denominado matemágico
para pôr os problemas propostos que seriam abordados na brincadeira.

Mas quais são as regras do jogo

• O jogo terá no mínimo 6 (seis) oportunidades para cada grupo (podendo ser ampliado de acordo com o objetivo, ou o número de conteúdos
trabalhados em um determinado bimestre ou semestre);

• Para iniciar o jogo, o grupo dos meninos ou das meninas escolhe um componente para escolher uma peça e resolver o problema proposto
escolhido;

• Em cada questão argumentada e resolvida errada, uma parte do membro do corpo do Cebolinha ou da Mônica será exposta na lousa;
• Só existirá apenas um ganhador e um perdedor;
• O ganhador será o grupo que tiver menos membros do corpo do boneco que o representa colado na forca;
• Em caso de empate, será proposta uma pergunta para desempate.

A partir dessas regras e observações pautadas neste tópico, Fiorentini e Miorim (1990, p. 1) ressaltam que “o professor nem sempre tem clareza das
razões fundamentais pelas quais os materiais ou jogos são importantes para o ensino-aprendizagem da Matemática e, normalmente, não questiona se
estes realmente são necessários, e em que momentos devem ser usados”, com quem ou contexto será utilizado; nessa perspectiva, antes mesmo de
aplicar o aludido jogo, vale deixar claro que o professor deve analisar todo o meio em que estar envolvido.

1. JOGO DA VELHA MATEMÁTICA

O presente jogo é clássico e já apresenta características Matemáticas em seu contexto, como linhas, colunas e segmentos inclinados. Também nos
remetendo a representação de uma matriz. No entanto, buscamos remodelar o mesmo para conteúdos específicos de Matemática que estávamos
trabalhando no momento em sala de aula, objetivando um maior debate acerca dos saberes matemáticos e o desenvolvimento interativo de forma
coletiva entre os educandos.

De princípio, desenvolvemos o Jogo da Velha da Radiciação, com a intenção de desenvolver o raciocínio lógico, a competitividade entre as equipes, o
pensar matemático, o uso de conceitos e a resolução de problemas. Assim, o jogo apresenta as seguintes regras:

• A turma será dividida em pares de alunos para que possam competir entre si;
• A dupla perdedora de cada partida será eliminada. E a equipe ganhadora estará classificada para a próxima fase;
• O número de fases será de acordo com o número de duplas formadas;
• Ficará para o final apenas duas duplas. Destas sairá à dupla vencedora do jogo.

Os jogos expostos neste estudo configuram-se como um MD e novos métodos para uma descontinuidade do ensino tradicional, sendo deste modo aqui
exposto uma proposta de ensino que facilita a reconstrução dos saberes matemáticos a partir das inter-relações desenvolvidas ao longo de sua
aplicabilidade.

1. APLICABILIDADE DOS JOGOS TRADICIONAIS COMO MD FACILITADORES PARA A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO ESCOLAR
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MATEMÁTICO

As aplicações dos jogos aperfeiçoados para um contexto matemático ocorreram em uma escola da rede municipal do Município de Coruripe do estado
de Alagoas, com turmas do sétimo e oitavo ano do turno vespertino do ensino fundamental.

De princípio em cada turma ministrei (Quando o verbo estiver retratado na primeira pessoa do singular, o mesmo está referindo ao docente de
matemática que aplicou os jogos) os conteúdos abordados pelos jogos matemáticos, expondo na lousa conceitos e exemplos complementares. Após o
ciclo de exposição, procurei desenvolver desafios de modo a motivar o aluno a pensar, argumentar e debater comigo e os próprios colegas quanto a
sua visão de resolução e solução.

No sétimo ano do ensino fundamental, utilizei a Forca Matemática com o intuito de revisar os conteúdos trabalhados no terceiro bimestre do ano letivo
de 2016, com os seguintes conteúdos: equações, inequações e sistemas de equações, tanto com problemas mecânicos como também
contextualizados.

Dividi a turma em dois grupos, um masculino representando o Cebolinha e um Feminino representando a Mônica. Os problemas propostos foram
confeccionados em cartões e colocados dentro do baú matemágico.

Um dos maiores desafios dessa turma, era o número de alunos especiais que totalizam 7(sete) alunos e pudemos desenvolver este jogo de modo que
inclui-se todos. Assim, finalizei a aula atingindo os objetivos propostos de desenvolver um debate dos conteúdos trabalhados de forma dinâmica,
interativa e inovadora.

Já no caso do oitavo ano do ensino fundamental, trabalhei com o Jogo da Velha da Radiciação em busca de viabilizar a construção do conhecimento
escolar matemático de forma competitiva e dinâmica.

Primeiramente, os alunos escolherem entre si duplas para as disputas que exige conhecimentos básicos de radiciação. Envolvendo seus conceitos e
propriedades. Em cada partida participava somente 2 duplas, sendo possível encaixar as peças correspondentes as raízes quadradas, cúbicas e entre
outras de forma que completasse a fileira tanto na vertical, como na horizontal ou inclinada. Ou melhor, assim como ocorre no jogo da velha tradicional,
onde a única diferença é o saber matemático inserido em seu contexto.

Em cada rodada uma dupla era eliminada e como tínhamos uma turma formada por 24 alunos, resultando desse modo em 12 duplas. Foi possível
realizar no primeiro momento 6 rodadas, depois 3 e por último 2. Vale especificar que, em cada rodada era realizado um novo sorteio. Objetivando criar
um novo cenário para o duelo entre as duplas, proporcionando mais emoção a cada início da rodada.

O jogo da velha não viabilizou somente o conhecimento escolar matemático exposto na aula, mas também permitiu que o aluno desenvolvesse o seu
raciocínio e se deparasse em algumas situações com tomadas de decisões, fator este que de acordo com sua escolha o levaria a ser o vencedor ou
perdedor da partida.

Esse processo potencializa o jogo, fazendo com que ao final o professor procure desenvolver um momento de reflexão quanto o resultado de decisões
errôneas tomada na vida, pois a disciplina de Matemática não deve somente ser uma área de obter o saber, mas também formar cidadãos críticos e
assim facilitar sua convivência numa sociedade rica em diversidade, ideias e ideais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desenvolver MD e aplicá-los com êxito não é uma tarefa fácil. Principalmente por sabermos que, cada turma tem suas especificidades. No entanto,
tudo que é inovador tende a gerar inicialmente, um pouco de receio, mas também curiosidade. Em se tratando da disciplina de Matemática, o medo e
sua abstração atrapalham em diversos casos e em diferentes momentos a participação dos alunos no processo de construção do conhecimento
escolar matemático.

Perante esta perspectiva, vale ressaltar que, nós professores de Matemática devemos primeiramente romper com a barreira do medo presente no
imaginário dos nossos alunos. Mostrando-os uma nova visão ou concepção da Matemática. Desmistificando-a de modo a propiciar a evolução do
ensino desenvolvendo a aprendizagem.

Outra estratégia bastante pertinente é procurarmos sempre enfatizar para os alunos que errar se configura como uma virtude/caminho para o acerto.
Nesse sentido, não devemos formar mentes pensantes entendendo o erro como uma falha, mas como uma oportunidade de obter o conhecimento
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matemático da forma correta.

Além disso, no cenário atual, a diversidade cultural é perceptível nas salas de aula. Rica de conhecimentos e práticas, a citar, os jogos tradicionais que
podem ser inseridos no ambiente escolar como MD ou recursos pedagógicos que dinamizem e explore os conhecimentos obtidos ao longo da
exposição dos conteúdos.

Os jogos tradicionais, como por exemplo, a Forca Matemática e Jogo da Velha da Radiciação assim como outros, são ricos em regras e também
propõe inúmeras possibilidades para a construção não somente do saber escolar matemático, mas viabiliza desafiar o aluno na busca do conhecimento
de forma agradável.

Em suma, vale deixar claro que o jogo como sendo uma das tendências metodológicas do ensino de Matemática, não é o único meio para a solução
dos desafios do sistema educacional brasileiro e em especial da Matemática. Contudo, nossa educação necessita de ações como esta para que
nossos alunos obtenham competências de forma compreensiva e divertida.
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