IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS DO LÚDICO PARA O ENSINO E
APRENDIZAGEM DA ÁLGEBRA
Autor: Lygianne Batista Vieira
Banca Examinadora: Prof. Dr. Márlon Herbert Flora Barbosa Soares /Orientador
Prof. Dr. Cristiano Alberto Muniz/UnB
Prof. Dr. Wellington Lima Cedro / UFG
Ano de defesa: 2011
Resumo
O presente trabalho objetivou estudar as implicações pedagógicas de atividades lúdicas
para o ensino e aprendizagem da álgebra no Ensino Médio. Utilizamos como caminho
metodológico o experimento didático que é um método de investigação que estuda os
processos de ensino e aprendizagem de estudantes em sala de aula (CEDRO; MOURA,
2010). Como principais referências no que diz respeito à educação lúdica consideramos
as ideias de Brougère (1997), Caillois (1997; 1990), Campagne (1989) e Soares (2008).
Para a definição de atividade matemática/algébrica utilizamos Fischbein (1987),
Mendes (2006), Muniz (2009) e Vergnaud (1998). Partimos dos estudos de Fiorentini,
Miguel e Miorim (1993), Kieran (2004; 2006), Kaput (1999) e Sousa (2004) para as
discussões sobre o ensino da álgebra. O experimento didático foi realizado com uma
turma do 2º ano do Ensino Médio de uma escola pública composta de 31 alunos em
Aparecida de Goiânia, Goiás. Foram elaboradas duas atividades, um jogo e uma
atividade lúdico-histórica, ambas são direcionadas para a noção de variável. A partir das
análises das produções dos participantes da pesquisa, das filmagens e do diário de bordo
da pesquisadora, constatamos que as atividades propostas podem favorecer para o
ensino e aprendizagem da álgebra no nível médio. Essa constatação se deu pela
compreensão, durante o experimento, de vários aspectos que caracterizam o pensamento
algébrico de acordo com nossos referenciais. Constatamos também no desenvolvimento
desta pesquisa, o quanto é complexo trabalhar o lúdico em sala de aula, não podendo ser
considerado apenas o jogo pelo jogo ou a diversão pela diversão, mas sim, jogo e
educação em um mesmo patamar. Assim, é feito uma discussão procurando estabelecer
um equilíbrio na concepção do que é jogo, atividade lúdica, atividade algébrica e jogo
educativo.
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