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TrigoDuel, a Estratégia por trás de uma Grande Batalha 

 

Silva, Marcos H. de P. D. da1 

Resumo 

Esse artigo expõe a descrição de um jogo que envolve conhecimentos sobre funções trigonométricas, e de três 

atividades diferenciadas que tiveram por objetivo, ensinar de maneira lúdica e construtiva, as relações entre 

funções seno, co-seno e tangente e suas inversas, além de oferecer um ambiente propicio para que realizássemos 

o jogo. 

Palavras-chave: jogo, trigonometria, atividade diferenciada. 

 

Introdução 

Esse texto tem como foco principal a utilização de um jogo para o ensino de 

trigonometria, e da forma com utilizamos atividades expositivas e construtivas para reforçar 

as bases nos conceitos matemáticos por trás do jogo, terminando com a realização de um 

torneio do mesmo, envolvendo todos os alunos. 

 

Consideramos a competitividade como uma forte ferramenta para a educação, com 

base nos documentos oficiais de orientação curricular “... Quando a escola promove uma 

condição de aprendizado em que há entusiasmo nos fazeres, paixão nos desafios, cooperação 

entre os partícipes, ética nos procedimentos, esta construindo a cidadania em sua prática, 

dando as condições para a formação dos valores humanos fundamentais, que são centrais 

entre os objetivos da educação”.(Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio Vol.3 

– Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. 2000. p.55) 

 

Objetivo 

Fornecer aos alunos, argumentos plausíveis e fáceis de entender, que justifiquem os 

valores das funções trigonométricas, Seno, Co-Seno, Tangente, e de suas inversas. Além da 

realização de um jogo que contribua para a fixação desses conceitos. 
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Desenvolvimento 

As atividades foram elaboradas por alunos da licenciatura em matemática do ICMC – 

USP, sob orientação da Professora Doutora Esther Pacheco de Almeida Prado, e aplicadas sob 

a supervisão da Professora Maria Laura Trindade, com alunos da 2º série do Ensino Médio 

regular de uma escola pública de um município do interior do estado de São Paulo. 

Ocorreram entre 29 de agosto e 12 de setembro de 2012, durante três encontros semanais de 

60 minutos, em um horário vago entre as aulas regulares, que já é destinado ao estágio 

supervisionado do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID/ICMC.  

 

  Elaboramos as atividades seguindo as Orientações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, que diz respeito a uso de desafios: 

 

”Para desenvolver todas as competências, é imprescindível que os 

conhecimentos se apresentem como desafios cuja solução envolve mobilização 

de recursos cognitivos, investimento pessoal e perseverança para uma tomada 

de decisão. Nessas circunstâncias, importa o desenvolvimento de atividades 

que solicitem dos alunos várias habilidades, entre elas o estabelecimento de 

conexões entre conceitos e conhecimentos tecnológicos, o desenvolvimento do 

espírito de cooperação, de solidariedade e de responsabilidade para com 

terceiros...”.(Orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. 2006. 

p.54). 

 

 O jogo em destaque, foi desenvolvido como exercício de fixação para valores das 

funções trigonométricas. Onde cada jogador recebe um baralho de TrigoDuel, embaralhado e 

segura de forma que veja apenas uma das cartas. Então o jogador que começar, deverá 

escolher um valor de ângulo para confrontar. A carta que tiver maior valor nesse ângulo, 

ganhará a carta do oponente, e tanto essa quanto a carta que venceu deverão ir para o fundo 

do baralho do vencedor. No caso de empate, as cartas de ambos vão para o fundo do baralho 

de cada um. E no caso do jogador ter a carta substituto em frente, ele poderá trocar essa carta 

por outra de seu baralho, que deve ser embaralhado em seguida. No caso de compararmos um 

valor com outro que não exista, nada acontece com as cartas em questão, mas a vez de 

perguntar passa ao outro jogador. Aquele que vencer continua perguntando na rodada 
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seguinte. O jogador que tiver apenas a carta substituto em mãos, não tem mais pelo que troca-

la e perde o jogo. 

 

 A primeira atividade, “Trigometrando”, esta tinha o intuito de introduzir as funções 

trigonométricas que o jogo utilizaria assim como mostrar a relação delas por meio de um 

circulo trigonométrico e também deduzir os valores de seno, co-seno, tangente e suas 

inversas, das quais construímos com os alunos uma tabela. Deixando o final dessa aula para 

aplicação do jogo “TrigoDuel”.A segunda, “Trigo tem Raiz?”, esta tinha o intuito de resolver 

algumas duvidas que surgiram na primeira aula, como por que a tangente de 90º não existe, 

ou como relacionar em ordem crescente todos os valores da tabela construída na atividade 

anterior. A terceira atividade, “Torneio de Artes Trigonométricas”, esta tinha o intuito de 

aplicar o jogo em grande escala, da qual colocamos um sistema de pontos e registramos todos 

os alunos utilizando cartas de um baralho que eles tinham pego ao começo da aula. 

 

Considerações finais 

 

 Consideramos que as atividades desenvolvidas, ajudaram a criar o ambiente propicio 

ao jogo TrigoDuel. Que foram além de atividades suplementares, mas também uma maneira 

de expor aos alunos uma visão intuitiva de função trigonométrica, e expondo seus 

movimentos em seu circulo trigonométrico, justificar a origem dos valores. 

 

Como aspecto negativo, considero que a falta de um material palpável tenha sido 

responsável por uma dispersão da atenção no primeiro dia, assim a atividade inicial poderia 

ser trocada de lugar com a segunda. Pois seria mais fácil e intuitivo, construir uma tabela de 

valores das funções, para os ângulos e ordena-los se os alunos já estivessem com seu circulo 

trigonométrico em mãos. Quanto ao torneio, uma vez que fora organizado, os próprios alunos 

se preocuparam em manter a ordem da sala, sendo que tiveram uma participação bem intensa, 

autônoma e bastante responsável perante as regras e a conduta.  
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