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RESUMO 

ADAMOWICZ, Bruna Elizabeth. Um jogo computacional como proposta para o 
estudo de funções.  2015. 118f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciência e 
Tecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2015.  

 

A Matemática pode ser um tema desafiador para o ensino. Além de características 
próprias, como formalismo e abstração, a disciplina está associada a uma visão 
negativa por parte dos alunos, que muitas vezes estão desmotivados e 
desinteressados. Como consequência, eles são menos focados e envolvidos, 
obtendo baixos resultados de aprendizagem. Este trabalho apresenta como produto 
educacional um jogo de computador, projetado e implementado como um recurso 
auxiliar para a sala de aula. O objetivo é aumentar a motivação dos alunos em 
relação à disciplina. O conteúdo em estudo é ‘funções do 1º e 2º graus’, para 9º ano 
do Ensino Fundamental II ou 1º ano do Ensino Médio. O projeto do jogo procurou 
critérios pedagógicos para apresentar conteúdos na forma de exercícios divertidos 
para os estudantes. O uso do programa foi observado com relação ao possível 
impacto sobre a motivação. A coleta e análise dos dados ocorreram por meio de dois 
questionários, um demográfico e outro motivacional; uma prova de conhecimentos e; 
observações in loco. Ele foi testado com alunos do Ensino Médio em um colégio de 
Ponta Grossa - PR. Os resultados obtidos foram positivos, indicando melhor 
motivação e atitudes em relação à disciplina. 

Palavras-chave: Ensino de Funções. Matemática. Jogo de computador. Motivação. 
  

 

 

 



 

ABSTRACT 

ADAMOWICZ, Bruna Elizabeth. A computer game as proposed for the study of 
functions.  2015. 118f. Dissertation (Master of Science education and Technology) - 
Federal Technology University. Ponta Grossa, 2015.  

Mathematics can be a challenging subject for teaching. Besides its own 
characteristics, such as formalism and abstraction, this subject is associated with a 
negative outlook by the students, who are often unmotivated and uninterested. As a 
result, they are less focused and involved, obtaining low learning outcomes. This 
paper presents a computer game as an educational product, designed and 
implemented as an aid to the classroom work. The goal is to increase students' 
motivation in relation to the subject. The content of study is 'functions of the 1st and 
2nd degree’ for the 9thgrade of elementary school 2 or the 1st year of high school. 
The design of the game sought pedagogical criteria to display content in the form of 
fun exercises for the students. The use of the program has been observed regarding 
the possible impact on motivation. The collection and analysis of data occurred by 
means of two questionnaires, a demographic and a motivational one; a test of 
knowledge and; on-site observations. It has been tested on high school students in a 
school in Ponta Grossa - PR. The results were positive, indicating better motivation 
and attitudes toward the subject. 

 

 
Keywords: Function Teaching, Mathematics, Computer game, Motivation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Muitas vezes, alunos e professores vivem na escola uma situação que ainda 

se baseia em modelos tradicionais, onde o trabalho com o conhecimento matemático 

se dá sempre da mesma forma – professores fazendo uso do método expositivo e 

alunos recebendo os ensinamentos de maneira passiva. Professores ainda são 

formados em modelos marcados pelo tradicionalismo e, percebe-se que mesmo 

diante de muitos avanços em nossa sociedade, principalmente no que diz respeitos 

às questões tecnológicas, os conteúdos ainda são ministrados da mesma maneira.  

Internet, redes sociais e smartphones entraram e se expandiram muito rápido 

na sociedade, causando impactos nos últimos anos que ainda estão sendo 

assimilados por pessoas e instituições. Dentro do ensino, aparecem tensões em 

função de choques entre gerações e culturas, entre metodologias consagradas de 

um lado e novas expectativas de outro. 

Se atrair a atenção de alunos sempre foi um problema, este pode ter sido 

acentuado pelo ambiente e rotina vividos pelos alunos, envolvidos com jogos, 

softwares, computadores e redes sociais. E se hoje esse é o interesse dos alunos, 

por que não utilizar esses recursos tecnológicos em favor da educação? 

Logo, este é um primeiro ponto que requer atenção e é tratado neste 

trabalho, buscar usar esses recursos e ferramentas – tão atraentes aos alunos, e 

que por vezes são obstáculos junto às salas de aula –, de modo a torná-los aliados 

metodológicos.    

Outra questão a ser levantada no ensino e aprendizagem da Matemática são 

suas características particulares. A Matemática é vista por muitos alunos como uma 

disciplina complexa, de difícil aprendizagem. Esse bloqueio pode estar associado 

com sua apresentação formal e linguagem específica, ou ainda pelas dificuldades 

encontradas em atribuir sentido e aplicação prática aos conteúdos explorados nas 

aulas. 

Diversas áreas do conhecimento fazem uso de conceitos e de soluções 

originadas na Matemática, tal como fórmulas, algoritmos e representações gráficas. 

Porém, no dia a dia da rotina escolar a possível falta de associação entre conteúdos, 

ou a falta de contextualização com outras disciplinas do currículo, deixa a 

Matemática fragmentada e desinteressante aos alunos (REIS, 2000). Por vezes, o 
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aluno é capaz de aplicar um raciocínio matemático a um problema em sala de aula, 

mas não consegue aplicar o mesmo conceito em uma situação cotidiana. 

Esta dissertação trata do assunto matemático ‘funções do 1º e 2º graus’, que 

são inicialmente estudados no 9º ano do Ensino Fundamental II e têm sequência 

dada no 1º ano do Ensino Médio. Dentre os diversos conteúdos importantes na 

disciplina de Matemática do 9º ano, funções do 1º e 2º graus se destacam por suas 

diferentes notações e linguagens, bem como pela sua ampla aplicabilidade no 

cotidiano, como a construção de modelos para empresas ou análise de fenômenos 

naturais e sociais.  

Através da literatura e da experiência vivenciada em sala de aula, percebe-

se que o grande impasse para o aprendizado de funções está na formalidade do 

assunto, pois são diferentes simbologias adotadas para representar o mesmo objeto, 

e, por vezes, o aluno compreende o conceito teórico, sabe manipular as regras e 

fórmulas, mas não compreende o conceito na forma gráfica e vice-versa; ou seja, 

não consegue transitar nessa diversidade de exposições.   

Diante dessas dificuldades de manuseio dos conceitos, buscamos nos jogos 

uma maneira de apresentar atividades relacionadas ao assunto de forma mais 

atraente e divertida, além de menos abstrata.  

Os jogos, computacionais ou não, fazem parte da rotina das pessoas, 

principalmente das crianças e adolescentes: seja no recreio da escola, em casa ou 

andando sozinho na rua, diferentes são as situações que criamos para 

descontrairmos a mente e assim tornar o momento mais divertido. Além disso, jogos 

envolvem concentração, quesito de extrema importância para o aprendizado. 

Portanto, diversificar uma cansativa aula de Matemática por uma aula envolvendo 

um jogo certamente resultará em alunos mais engajados e concentrados na temática 

e, consequentemente, no aumento de eficiência da aprendizagem. Essa é a 

experiência que buscamos neste trabalho. 

Os jogos estão vinculados a situações agradáveis e a estímulos prazerosos, 

que acarretam em sentimentos de emoção, tal como felicidade e bem estar. Na 

literatura, observa-se que a emoção está diretamente relacionada com alguns 

elementos cognitivos, dentre eles memória, criatividade e atenção, fatores relevantes 

para o aprendizado.  

Para tanto, esta dissertação apresenta como produto educacional um jogo 

de computador desenvolvido para auxiliar o ensino do assunto matemático ‘funções 
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do 1º e 2º graus’, visando simplificar as tradicionais listas de exercícios. Justificamos 

o desenvolvimento desse jogo computacional para o ensino por tratar-se de um 

elemento potencialmente forte para desencadear os estímulos emocionais citados 

no parágrafo anterior.  

Cada vez com mais intensidade, os jogos computacionais estão voltados 

para o ensino, visto a facilidade de acesso obtida através dos celulares, tablets e 

computadores. Portanto, alguns estudos, tal como o apresentado por Garris; Ahlers; 

Driskell (2012) buscam possibilidades para a prática em sala de aula, visando 

aproximar os elementos positivos presentes no jogo – que fazem dele algo tão 

atrativo – aos objetivos almejados pelas ementas disciplinares.  

A escolha do conteúdo matemático advém, primeiramente, do relevante 

valor que o mesmo apresenta para a disciplina, bem como pela aplicabilidade 

cotidiana em outras ciências. Outro fator que justifica a escolha do assunto é a 

grande dificuldade apresentada pelos alunos em sala de aula. A literatura sugere 

que o agravante esteja no entendimento das diferentes simbologias que o objeto 

‘funções’ possui ou, ainda, no método estático e abstrato com o qual vem sendo 

apresentado. 

Portanto, aliar uma situação prazerosa – que irá trabalhar elementos 

cognitivos importantes – com o assunto matemático desejado pode resultar em uma 

motivação extra aos estudantes para aprender o conteúdo, mesmo que para isso se 

deva vencer as fases do jogo. Desse modo, a proposta desta pesquisa está baseada 

na junção de alguns fatores detectados como interessantes para o público dos 

jovens alunos, tal como o uso do computador, como recurso tecnológico, e o 

divertimento presente no jogo.  Para isso, buscou-se a produção de um jogo 

computacional, com o intuito de colaborar com o ensino do conteúdo funções do 1º e 

2º graus. 

Dessa forma, este trabalho procurou responder o seguinte problema: um 

jogo computacional pode trazer contribuições para a motivação dos alunos acerca 

do conteúdo ‘funções’? 

Para verificar se um jogo de computador pode ser efetivo é preciso analisar 

se ocorrerão modificações no grupo de alunos que utilizará o software. 
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O trabalho define, então, uma primeira hipótese: o jogo traz motivação aos 

alunos. Através da análise dessa dimensão será possível refletir sobre o aspecto 

afetivo, isto é, a forma como os estudantes se relacionam com a disciplina. 

Uma segunda hipótese é: o jogo pode contribuir com o aprendizado do 

conteúdo. 

Visando investigar o problema de pesquisa, foram determinados os 

seguintes objetivos:  

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar as contribuições que um jogo computacional pode trazer para a 

motivação dos alunos no estudo de funções do 1º e 2º graus.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Projetar e implementar um jogo de computador, visando incentivar os alunos a 

estudarem mais, inclusive envolvendo-se em exercícios complementares; 

 Integrar o jogo dentro do planejamento das aulas da disciplina; 

 Contribuir para aumentar o engajamento e os resultados dos alunos no estudo 

de funções do 1º e 2º graus por meio de um jogo computacional; 

 Analisar os resultados decorrentes da utilização de um jogo computacional 

pelos alunos. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. O capítulo um 

apresentou a introdução ao assunto: problema, hipótese, objetivos – geral e 

específicos – e a justificativa da proposta de trabalho. No capítulo dois, apresenta-se 

o referencial teórico acerca do assunto abordado, fundamentando as dificuldades no 

ensino da Matemática, bem como propostas para soluções dessas dificuldades. O 

capítulo três apresenta a metodologia da pesquisa, incluindo os objetivos da 

pesquisa, os participantes da pesquisa e o delineamento metodológico. O capítulo 

quatro traz o processo de produção do jogo computacional em todas as suas etapas 
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– pré-produção, produção e pós-produção – e um estudo inicial a partir do software 

Geogebra. O capítulo cinco apresenta a análise e a discussão dos resultados. Por 

fim, o capítulo seis expõe as conclusões e as sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A Matemática é uma disciplina frequentemente receada no meio acadêmico 

e fora dele. A situação é descrita por Ponte (1992, p. 1), ao dizer que “a Matemática 

é geralmente tida como uma disciplina extremamente difícil, que lida com objetos e 

teorias fortemente abstratas, mais ou menos incompreensíveis”. Esse problema não 

é próprio de poucos indivíduos, ao contrário: 

 

poucas são as pessoas que afirmam ter aptidão, ou não tenham tido alguma 

experiência desagradável com esta disciplina, inclusive profissionais bem 

sucedidos em suas respectivas áreas, por exemplo: médicos, 

administradores entre outros (REIS, 2000, p. 2). 

 

Mas qual o motivo de tamanha aversão pela Matemática? Mesmo que as 

pessoas apresentem aptidões diferentes, outras disciplinas não são taxadas de 

assustadoras como o é a Matemática. Seguem alguns fatores que justificam essa 

aversão: a falta de motivação pelos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem; o pré-julgamento da dificuldade da disciplina; a rigorosidade da 

disciplina; experiências desagradáveis já tidas com a disciplina; falta de relação 

entre a Matemática e o cotidiano do aluno; e a própria prática do professor na forma 

de ensinar e avaliar (REIS, 2000). 

Além de características próprias da Matemática, a maneira como ela é 

ensinada também é colocada em questão, pois “tradicionalmente, o ensino de 

Matemática tem sido praticado de uma maneira bastante expositiva e metódica” 

(BARBOSA, 2012, p. 11).  Segundo o mesmo autor, a disciplina “é vista como uma 

ciência pronta e sustentada por ideias que não são discutíveis” (BARBOSA, 2012, 

p.11). 

Diante das dificuldades próprias da disciplina e das reações dos alunos, os 

professores da área acabam sendo desafiados a encontrar caminhos para transmitir 

os conteúdos de uma maneira eficiente e ao mesmo tempo agradável. 
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2.1 ALTERNATIVAS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA 

Diante das diversas dificuldades, obstáculos e rejeições mencionadas na 

introdução desse capítulo, sobre o ensino da Matemática, trataremos agora de 

algumas alternativas metodológicas que visam estreitar a relação aluno – professor 

– disciplina.   

Como já citado, a Matemática, talvez por sua linguagem e/ou por sua forma 

de apresentação – formal e expositiva – acaba por evidenciar “vários fatores que 

colocam a disciplina como um item não atrativo e incômodo do currículo da 

educação básica” (LEALDINO FILHO, 2014, p.17). E vários são os aspectos tratados 

na literatura com a intenção de melhorar o ensino da Matemática, porém, neste 

trabalho, buscando alcançar o objetivo proposto, trataremos das seguintes questões: 

 o uso dos recursos tecnológicos atualmente disponíveis nas escolas, buscando 

uma aproximação com a realidade destes alunos, inseridos desde a infância na 

‘era digital’; 

 o trabalho com jogos, buscando associar o prazer e o divertimento encontrado 

nos elementos lúdicos ao ensino da Matemática, de maneira que o aluno sinta-

se motivado para jogar e, consequentemente, aprender Matemática.  

 

2.1.1 Recursos Tecnológicos no Ensino 

As máquinas e o desenvolvimento tecnológico estão presentes em diversos 

aspectos do desenvolvimento humano. Os determinantes emanados pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – Brasil (1998, p. 43) apontam que “as 

tecnologias, em suas diferentes formas e usos, constituem um dos principais 

agentes de transformação da sociedade, pelas modificações que exercem nos meios 

de produção e por suas consequências no cotidiano das pessoas”. Nos processos 

educacionais não é diferente, pois a inserção dos computadores nas escolas é um 

fato consumado, restando, agora, a adaptação a essa realidade, sendo pela 

infraestrutura ou formação dos educadores.  Lealdino Filho (2014) discorre sobre o 

tema analisando o crescente acesso que as crianças e adolescentes possuem 

diante da informática, e que essa realidade exige mudanças nos processos 
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educacionais, visando transportar esses alunos para esse contexto que tanto tem 

influência sobre suas vidas. 

Nesse aspecto, entende-se que a informática torna-se uma ferramenta que 

oportuniza a simulação/imaginação de modelos mentais, pois “um modelo digital não 

é lido ou interpretado como um texto clássico, ele geralmente é explorado de forma 

interativa” (LÉVY, 1993, p. 121). Ainda, pode-se considerar que através dos modelos 

digitais é possível “criar ambientes de aprendizagem que fazem sugerir novas 

formas de pensar e aprender” (BRASIL, 1998, p. 147).  

Embora a inserção das máquinas na educação tenha acontecido na década 

de 1920, com o rádio de instrução, e em 1950, com a televisão instrucional, essas 

máquinas não dispunham de interação com o sujeito, fator de grande importância 

para o aprendizado, deficiência esta que foi suprida com o uso dos computadores 

(ASLAN; REIGELUTH, 2011).  

No Brasil, a realização do I Seminário Nacional de Informática Educativa, em 

1981, reuniu educadores de diversos estados e motivou o surgimento dos primeiros 

projetos de incentivo ao uso de tecnologia educacional, tais como: Educom – 

Computadores na Educação, Formar e Proninfe – Programa Nacional de Informática 

na Educação (BORBA; PENTEADO, 2003). 

O Educom, lançado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) e pela 

Secretaria Especial de Informática, em 1983, teve por objetivo criar centros de 

pesquisas sobre meios de inserir o computador na educação nos níveis fundamental 

e médio. Envolveram-se nesse projeto as seguintes universidades: UFRJ 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro); UNICAMP (Universidade de Campinas), 

UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul); UFMG (Universidade Federal 

de Minas Gerais); e a UFPE (Universidade Federal de Pernambuco).  

A partir do projeto Educom, deu-se origem ao projeto Formar – sendo: em 

1987, o Formar I; e em 1989, o Formar II –, com o objetivo de oferecer cursos de 

capacitação para os profissionais da educação, oriundos de diversos estados, onde 

esses profissionais deveriam levar os conhecimentos adquiridos no curso para suas 

respectivas regiões.  

O Proninfe – Programa Nacional de Informática na Educação, lançado pelo 

MEC em 1989, prosseguiu com as iniciativas anteriores, mas voltou-se 
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principalmente para a criação de laboratórios de informática e centros de 

capacitação de professores. 

O programa de governo atual, criado a partir das experiências adquiridas 

pelos programas anteriores, é o ProInfo – Programa Nacional de Informática na 

Educação, criado pela Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997, e regulamentado 

pelo Decreto 6.300, de 12 de dezembro de 2007, o qual tem por objetivo o suporte 

técnico e pedagógico, com a instalação de laboratórios de informática nas escolas e 

com a capacitação dos profissionais da educação. 

Através dos projetos e programas criados, possibilitou-se o acesso das 

escolas à informática, porém é necessário o aperfeiçoamento constante para que os 

recursos tecnológicos realmente sejam utilizados como objetivos educacionais, e 

não ao acaso. Postal (2009) explana sobre essa expectativa diante do uso 

educacional da tecnologia, pela possibilidade de reter mais a atenção dos alunos, 

mas mantém cautela afirmando que apenas o recurso não é capaz de atingir o 

objetivo de aprendizado. 

Para que o computador seja inserido como recurso metodológico nas 

escolas, Valente (1993) entende que são importantes quatro quesitos: (1) o 

computador; (2) o software educativo; (3) o professor capacitado para usar o 

computador no meio educacional; (4) e o aluno. Essa junção de elementos tem um 

objetivo comum, o aprendizado. Logo, todos têm sua importância e devem trabalhar 

em conjunto.  

A utilização de recursos tecnológicos nas aulas não garante o sucesso da 

aprendizagem. “Muitas vezes, a mudança de atitude do professor é o que leva a um 

resultado positivo” (ZANOTTO, 2012, p. 38). 

Espera-se que o uso dos recursos tecnológicos complementem os recursos 

tradicionais, justamente por sua interatividade. “Metaforicamente, pode-se dizer que 

os suportes clássicos (livros, quadro de giz e cadernos) tendem ao estático, 

enquanto que o suporte digital convida a uma maior interatividade, principalmente se 

apresentar atividades ou jogos” (ZANOTTO, 2012, p. 37).   

Os PCN especificam a importância dos recursos tecnológicos para a 

educação, visando a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. Para a 



22 

disciplina Matemática, Brasil (1998, p.44) explicitam que os recursos tecnológicos 

podem ser usados para diversos fins, tais como:  

 fonte de informação, como um poderoso recurso para alimentar o processo 

de ensino e de aprendizagem; 

 auxiliar no processo de construção de conhecimento; 

 meio para desenvolver autonomia pelo uso de softwares que possibilitem 

pensar, refletir e criar soluções; 

 ferramenta para realizar determinadas atividades – exemplos: uso de 

planilhas eletrônicas; processadores de texto; banco de dados; etc. 

Nesse contexto, a inclusão da tecnologia aos conteúdos escolares 

disponibiliza oportunidades para a construção do conhecimento, seguindo além da 

tradicional cópia e reprodução do conteúdo. 

O computador pode ser utilizado na educação por diversas formas: na 

simulação de exemplos práticos que o livro não é capaz de demonstrar; nos jogos; 

na aplicação de conhecimentos adquiridos (ou não) através de atividades lúdicas; na 

comunicação; no ensino à distância; etc. (BORBA; PENTEADO, 2003). Para o 

mesmo autor, o uso de calculadoras gráficas e softwares computacionais no ensino 

da Matemática facilitam e aceleram questões, como a visualização gráfica e 

construção de tabelas – que, quando são desenvolvidas pelo método tradicional, 

demandam mais tempo e não apresentam o mesmo dinamismo que apresentam 

com o uso desses recursos.  

  

2.1.2 Emoção e Cognição 

Ao tratar de emoção e cognição torna-se importante a conceituar tais 

termos, mesmo que seja de nosso interesse o tratamento associado da emoção para 

com a cognição. Pons, Rosnay e Cuisinier (2010) no artigo “Emotion and Cognition” 

tratam a emoção como uma classe de sentimentos dirigidos a diferentes ‘objetos’, 

tais como: pessoas, coisas e situações – reais e imaginárias. E, os mesmos autores 

ainda discutem o significado de cognição: 

Cognition refers to the different forms of knowledge (e.g., belief, thought, 
etc.) that we have and, critically, to the mental functions (e.g., systems, 
schemas, processes, etc.) making the acquisition, storage, retrieval, 
transformation, and use of this knowledge possible, for example, memory, 
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attention, intelligence, language, mental imagery, and so on (PONS; 
ROSNAY; CUISINIER, 2010, p. 238).

1
 

 

Portanto, neste capítulo, temos o interesse de discutir algumas questões 

educacionais associadas a ‘emoção e cognição’, bem como os benefícios que 

envolvem o uso dos elementos emocionais positivos para impactar sobre a 

cognição.  

Quando um estímulo é visto como agradável, o retorno que pode ser obtido é 

tanto a satisfação como a felicidade. Percebemos isso no trecho do artigo “Emotion 

and Cognition”, que diz: 

 

A stimulus that is appraised as pleasant (valence) and acceptable (according 
to personal and cultural norms) could result in feeling happiness. While there 
are many variants of cognitive appraisal, they are unified in stressing a very 
tight and, in most cases, subjectively instantaneous connection between an 
experienced emotion and the beliefs or thoughts that accompany it (PONS; 
ROSNAY; CUISINIER, 2010, p. 240)

2
.  

 

Portanto, um aluno emocionalmente envolvido – satisfeito e atraído pelo 

aprender – torna-se mais feliz, e, ainda, como Pons, Rosnay e Cuisinier (2010, p. 

241) elucidam: “Numerous experimental studies have demonstrated the impact of 

emotional arousal and valence on cognition (e.g., memory, attention, and 

creativity)”3, com mais chances de melhorar seus resultados escolares, visto que a 

emoção está diretamente associada às questões cognitivas, como atenção, 

criatividade e memória, fatores que são preponderantes para o aprendizado. 

Os mesmos autores ainda ressaltam a influência que a emoção tem sobre a 

cognição, apresentando o exemplo de uma lista de palavras, de modo que algumas 

dessas palavras remetem a sensações positivas; e outras, negativas. Os estudos 

                                            
1
 A cognição refere-se às diferentes formas de conhecimento (por exemplo, a crença, o pensamento, 

etc.) que temos e, criticamente, às funções mentais (por exemplo, sistemas, esquemas, processos, 
etc.), tornando a aquisição, armazenamento, recuperação, transformação e uso desse conhecimento 
possível, por exemplo, memória, atenção, inteligência, linguagem, imagens mentais, e assim por 
diante. 
2
 Um estímulo que é avaliado como agradável (valência) e aceitável (de acordo com as normas 

pessoais e culturais) poderia resultar na sensação de felicidade. Embora existam muitas variantes de 
avaliação cognitiva, elas são unificadas, enfatizando uma conexão muito íntima, e em muitos casos, 
ela é uma conexão subjetivamente instantânea entre uma emoção experimentada e as crenças ou 
pensamentos que a acompanham. 
3
 Numerosos estudos experimentais têm demonstrado o impacto da excitação emocional e da 

valência na cognição (por exemplo, memória, atenção e criatividade). 
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realizados por esses autores mostram que a grande maioria das pessoas irá se 

recordar das palavras positivas. Porém, tratando-se de uma pessoa triste e 

deprimida, esta tende a recordar mais das palavras negativas (PONS; ROSNAY; 

CUISINIER, 2010).  

Ainda sobre os impactos que a emoção pode gerar sobre os resultados 

escolares, Pons, Rosnay e Cuisinier (2010, p. 242) destacam esses efeitos durante 

uma aula de Matemática. Em razão de a ansiedade ter grande influência sobre a 

metacognição, alguns alunos sentem um grande bloqueio diante das explicações 

matemáticas, pois, geralmente, tratam-se de conteúdos que eles não gostam – como 

pode ser observado no trecho abaixo:  

 

Anxiety can prevent pupils from exercising all of their capacities and can, in 
some cases, prevent them from doing any mathematical reasoning 
altogether. Anxiety also influences the functioning of metacognition. Certain 
students feel that when mathematical explanations are given, a veil, even a 
wall, suddenly appears in front of them, stopping them from reaching the 
concentration level necessary for understanding what they are being shown. 
They are thus prevented from engaging in the metacognitive processes 
necessary to solve the problems. More generally, these studies showed that 
pupils’ emotional competences (i.e., their capacity to experience, recognize, 
express, control the expression of, regulate the experience of, and 
understand emotions) have an impact on their school achievement (PONS; 
ROSNAY; CUISINIER, 2010, p.242)

4
. 

 

É sobre esse aspecto que justificamos a proposta da dissertação: buscando, 

por meio de um jogo de computador, o estímulo agradável que os alunos 

necessitam, sendo este capaz de trabalhar com as questões relacionadas às suas 

memórias e emoções, visando reduzir as ‘paredes’ existentes entre os alunos e a 

Matemática, motivando-os para tratar e recordar de maneira positiva os assuntos 

relacionados à disciplina, visando, dessa forma, um trabalho conjunto entre emoção 

e cognição, como se referem Pons, Rosnay e Cuisinier (2010, p. 242) ao concluir 

                                            
4
 A ansiedade pode fazer com que os alunos não exerçam todas as suas capacidades e pode, em 

alguns casos, impedi-los de fazer qualquer raciocínio matemático de forma completa. A ansiedade 
também influencia o funcionamento da metacognição. Alguns alunos acham que quando explicações 
matemáticas são dadas, um véu, ou mesmo uma parede, aparece de repente na frente deles, 
impedindo-os de atingir o nível de concentração necessário para entender o que está sendo mostrado 
para eles. Eles são, assim, impedidos de exercer os processos metacognitivos necessários para 
resolver os problemas. De modo mais geral, esses estudos mostraram que as competências 
emocionais dos alunos (ou seja, a sua capacidade de experimentar, reconhecer, expressar, controlar 
a expressão, regular a experiência, e compreender as emoções) têm um impacto sobre o seu 
rendimento escolar. 
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seu artigo: “The aforementioned studies demonstrate how cognition and emotion can 

work together”5.  

Ainda, ressaltamos o interesse na aplicação de jogos computacionais no 

campo educacional para possíveis modificações nos modelos tradicionais de ensino, 

possibilitando um aluno menos passivo e mais ativo, de modo que eles aprendam 

fazendo (GARRIS; AHLERS; DRISKELL, 2002). 

Para os mesmos autores, “new interactive technologies provide opportunities 

to create learning environments that actively involve students in problem solving”6 

(GARRIS; AHLERS; DRISKELL, 2002, p. 441), através do uso da tecnologia 

interativa é possível gerar ambientes educacionais que envolvam ativamente os 

alunos. 

Estamos diante de afirmações que contemplam uma possível modificação nos 

modelos tradicionais de ensino, visando um aluno mais próximo de seu aprendizado, 

mais ativo e mais curioso. Buscamos essa aproximação através de um ambiente 

lúdico, com o intuito de manifestar interesse, participação, comunicação, 

socialização e competitividade junto a esses indivíduos.  

  

2.1.3 Duval e as representações semióticas 

Raymond Duval7 tem seus estudos iniciados por volta de 1970, ao chegar ao 

IREM – Instituto de Pesquisa em Educação Matemática de Estrasburgo, na França. 

Em um momento em que os professores centravam suas preocupações 

apenas em conceitos – tidos como mentais –, Duval observou que os problemas 

matemáticos dos alunos estavam associados a uma questão de linguagem. Uma 

das dificuldades enfrentadas no ensino seria que a intenção era simplesmente 

substituir a linguagem materna por uma linguagem matemática, cheia de sinais e 

simbologias para designar objetos – restringidos a códigos e codificações –, 

                                            
5
 Os referidos estudos demonstram como a cognição e a emoção podem trabalhar juntas. 

6 As novas tecnologias interativas oferecem oportunidades para a criação de ambientes de 

aprendizagem que envolvem os alunos ativamente na resolução de problemas. 
7
 Raymond Duval é filósofo e psicólogo de formação, desenvolveu estudos em Psicologia Cognitiva 

no Instituto de Pesquisa em Educação Matemática (Irem), em Estrasburgo, na França, no período de 
1970 a 1999. Atualmente é professor emérito na Université du Littoral Cote d´Opale, na cidade de 
Boulogne-sur-mer, e reside na cidade de Lille, norte da França. 
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“solicitando dos alunos um malabarismo com diferentes representações associadas 

a estas atividades” (DUVAL, 2013, p. 13).  

Nesse momento, Duval era visto apenas como um psicólogo que não 

compreendia Matemática e, temporariamente, teve que abortar seus estudos. Mais 

tarde, problemas de compreensão dos enunciados se tornaram os maiores 

problemas do ensino. Logo, os professores começaram a atribuir a dificuldade dos 

alunos à falta de domínio de linguagem. 

Então, em 1986 Duval reinicia seus estudos, agora mais convicto de que a 

Matemática depende de um caráter semiótico, independente da forma de atividade 

que será aplicada. A semiótica trata de sistemas simbólicos e da produção de 

significado. Nas palavras de Duval, “as representações semióticas são produções 

constituídas pelo emprego de signos pertencentes a um sistema de representações 

que tem inconvenientes próprios de significação e funcionamento” (DUVAL, 2012, p. 

269).  

 O autor tem seu interesse voltado ao funcionamento cognitivo do aluno. 

Para ele, o pensamento está diretamente associado às representações semióticas, 

de modo que não haverá compreensão sem o uso das representações semióticas 

(FLORES, 2006).  Como grande parte dos objetos matemáticos acaba sendo 

dependente de alguma representação, por não serem acessíveis à percepção, como 

outros objetos do cotidiano, ditos como ‘físicos’ ou ‘reais’, o são, torna-se útil pensar 

sobre as representações semióticas desses elementos. 

Duval (2012) entende que a palavra ‘representação’ tem grande importância 

para a Matemática, por ser ela capaz de representar os objetos matemáticos através 

da escrita, notação, símbolo, traçados e figuras. Porém, alerta para que a 

representação do objeto não seja confundida com o próprio objeto. Por isso a 

necessidade de se apresentar diferentes registros semióticos para um mesmo objeto 

matemático, pois conservar-se em um único registro de representação acaba por 

tornar aquela representação como sendo, de fato, o objeto matemático – por 

exemplo: f(x) = x equivocadamente seria o objeto ‘função’, e não uma representação 

desse objeto matemático (FLORES, 2006). 

Portanto, para que o aluno não confunda o objeto com suas representações, 

o autor sugere que cada objeto matemático deva apresentar pelo menos duas 

representações, sendo o aluno capaz de transitar entre uma e outra representação, 
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pois “uma única via não garante a compreensão, ou seja, a aprendizagem em 

matemática” (FLORES, 2006, p. 4). 

Para elucidar essa diversidade de representações de um mesmo objeto 

matemático, Duval expõe como exemplo o próprio assunto base do jogo desta 

dissertação: o tema ‘funções’. Para este objeto, diferentes representações podem 

ser-lhes atribuídas, dentre as quais a representação linguística, a representação 

simbólica e a representação gráfica, tal como detalhado na tabela 1.  

 
Tabela 1 - Representações semióticas para o objeto matemático ‘funções’ 

Representação linguística Representação simbólica Representação gráfica 

Considere uma Função definida 

no conjunto dos Números Reais 

com valores no mesmo 

conjunto e a cada elemento dos 

Reais está associado com seu 

triplo. 

      

          

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Duval (2012) aponta, porém, um grande paradoxo matemático: “como os 

alunos poderiam não confundir os objetos matemáticos com suas representações 

semióticas se eles podem tratar apenas com as representações semióticas?” 

(DUVAL, 2012, p. 268). Essa confusão torna-se inevitável, e o autor ainda questiona: 

“e, de modo inverso, como os sujeitos podem adquirir o domínio de tratamentos 

matemáticos, necessariamente ligados às representações semióticas, se eles não 

têm uma apreensão conceitual dos objetos representados?” (DUVAL, 2012, p. 268).  

Para o autor, a diversidade de registros semióticos de representação é 

inseparável do funcionamento cognitivo do pensamento humano (DUVAL, 2012). E 

ainda destaca: “se é chamada semiose8 a apreensão ou a produção de uma 

representação semiótica, e noesis9 a apreensão conceitual de um objeto, é preciso 

afirmar que a noesis é inseparável da semiose” (DUVAL, 2012, p. 270). Ou seja, o 

pensamento cognitivo matemático e suas dificuldades de aprendizagem estão 

                                            
8
 “Signo, marca distintiva. Kristeva emprega este termo para designar as produções ligadas a práticas 

significantes” (DUVAL, 2012, p. 270). 
9
 “Platão emprega este termo para evocar as coisas que são próprias em despertar o ato de 

conceber pelo pensamento” (DUVAL, 2012, p. 270). 
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associados ao fato de que para se ensinar Matemática não há noesis sem semiose, 

pois são inseparáveis.  

Duval (2012) entende como essencial na Matemática essa diversidade de 

representações semióticas (gráficos, simbologias, língua natural, etc.) para poder 

optar entre um ou outro registro, sem, no entanto, confundir as representações com 

seus objetos, mas reconhecer o objeto de cada representação. 

O autor sustenta que, para ser considerado um registro de representação, 

um sistema semiótico deve permitir três atividades cognitivas, quais sejam (DUVAL, 

2012):  

a) formação de uma representação identificável: trata-se da apresentação de 

um enunciado compreensível em língua natural. Uma apresentação de dados e 

relações do conteúdo a representar; 

b) tratamento de uma representação: é a transformação de uma representação 

dentro de um mesmo registro (por exemplo: a transformação de um número 

decimal em número fracionário); 

c) conversão de uma representante: é a transformação de um registro em 

outro, conservando a totalidade ou apenas parte do objeto matemático em 

questão (por exemplo: a situação do objeto matemático ‘funções’, descrito 

através da tabela 1, já referida). 

Portanto, entende-se que a compreensão dos objetos matemáticos inicia-se 

quando o aluno é submetido a essas três atividades cognitivas, sendo que ele 

precisa ser estimulado diante de situações que necessite de diferentes registros de 

representação para executar transformações dos registros, bem como trabalhar na 

conversão desses registros de representação.  

Duval (2013) acredita que “as dificuldades de compreensão na 

aprendizagem da Matemática não estão relacionadas aos conceitos, mas à 

variedade de representações semióticas utilizada e o uso ‘confuso’ que fazem delas” 

(DUVAL, 2013, p. 7). Ou seja, a falta de compreensão, diante da diversidade de 

registros de representações semióticas, impede que os alunos transitem entre as 

diferentes representações que um mesmo objeto apresenta, e isso se torna fator 

preponderante para a dificuldade por eles apresentada na Matemática. Para o autor, 

uma vez que o aluno compreende o real objeto matemático e suas respectivas 

representações semióticas ele irá utilizá-las de acordo com a necessidade do 

momento, percorrendo entre uma e outra sem encontrar obstáculos.  
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2.1.4 Modelo ARCS de Motivação  

A tecnologia oferece muitas características inovadoras que podem deixar o 

aprendizado mais atraente para os alunos, porém, esses recursos só são 

interessantes por tratarem de situações novas, que instigam a curiosidade (KELLER; 

SUZUKI, 2004).  

Durante vários anos, Keller buscou desenvolver métodos e técnicas práticas 

para auxiliar professores em um aspecto motivacional, como pode ser verificado no 

trecho abaixo: 

 

For several years Keller has been developing and testing a model to assist 
educators in a systematic process for analyzing learner motivation and 
designing motivational tactics that are keyed to specific areas of motivational 
problems and integrated with teaching/learning strategies (KELLER; 
SUZUKI, 2004, p. 230)

10
. 

 

O modelo ARCS (figura 1) – cuja sigla é formada pelas iniciais dos 

elementos: atenção, relevância, confiança e satisfação –, de Keller, deriva de uma 

grande revisão da literatura acerca de elementos motivacionais, e visa promover e 

manter a motivação no processo de aprendizagem.  

 

 

Figura 1 - Modelo ARCS de motivação 
Fonte: Adaptado de Keller; Suzuki, 2004, p.231. 

 

                                            
10

 Durante vários anos, Keller tem desenvolvido e testado um modelo para auxiliar educadores em um 
processo sistemático para analisar a motivação dos alunos e projetar táticas motivacionais que têm 
formatos especiais para áreas específicas de problemas motivacionais e integrados com o ensino/ 
estratégias de aprendizagem. 

Motivação 

Atenção 

Relevância  Confiança 

Satisfação 



30 

A seguir, apresenta-se um detalhamento de cada um desses elementos 

(KELLER; SUZUKI, 2004): 

a) atenção: no processo de aprendizagem, em primeiro lugar é preciso ter a 

atenção do aluno. Essa atenção pode ser adquirida através de elementos 

estimulantes, como surpresa e incertezas; ou, ainda, pode-se estimular a 

curiosidade através de problemas desafiadores. Porém, independente do quão 

interessante seja determinada situação, é normal que as pessoas se adaptem e 

passem a perder o interesse ao longo do tempo. Logo, é importante ocorrerem 

variações.  

b) relevância: é importante que os estudantes percebam que o material que 

lhes foi apresentado tem importância junto a seus objetivos, e que estes 

estabelecem conexão com seus conhecimentos prévios. Assim como Ausubel (1968, 

prefácio) já apresentava: “o fator isolado mais importante que influencia a 

aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e 

baseie nisso os seus ensinamentos”. Logo, é necessário estabelecer relações com 

conhecimentos prévios da estrutura cognitiva do indivíduo como forma de influenciar 

o aprendizado. E, nesse contexto, os estudantes precisam perceber que os assuntos 

tratados terão aplicações futuras. 

c) confiança: é preciso auxiliar os alunos a estabelecerem expectativas 

positivas, onde possam perceber que seus esforços geram o sucesso. Quando eles 

não se sentem capazes para isso, ou o objetivo é demasiadamente difícil de ser 

alcançado, acabam perdendo a motivação.   

d) satisfação: é necessária para que os alunos tenham sentimentos positivos 

diante das experiências de aprendizagem. A aprendizagem precisa ser satisfatória 

de alguma forma: seja por um estímulo externo, como um elogio; seja por um 

estímulo interno, pela simples satisfação pessoal.   

Com todas essas condições satisfeitas, é provável que os estudantes, além 

de apresentarem um alto nível de motivação, mantenham-se motivados para 

continuar a aprender (KELLER; SUZUKI, 2004).  

Neste trabalho, o modelo motivacional de Keller será utilizado como base 

para um questionário de análise de resultados. Esse questionário será aplicado para 

os alunos após a realização do jogo computacional, como forma de analisar a 

motivação desses alunos diante do material que lhes será apresentado. 
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2.1.5 Jogos 

O jogo faz parte da cultura, sendo que é nele e por ele que a civilização 

surge e se desenvolve (HUIZINGA, 1990). Vários autores que tratam do assunto 

concordam que os jogos são muito antigos e fazem parte da história de diferentes 

culturas e grupos étnicos (MURCIA, 2005; GRANDO, 2000).  

Além de poderem desenvolver faculdades cognitivas (OKAGAKI, FRENSCH 

1984), os jogos também exercem um papel de socialização (BROUGÈRE, 1995). 

Para Huizinga (1990), o jogo vem sempre acompanhado de alguma coisa 

‘em jogo’, que confere sentido a ação. Segundo ele, as características fundamentais 

de um jogo são: ser livre; trata-se de uma evasão do mundo real; isolamento e 

limitação, ou seja, é jogado até o fim dentro de certos limites de tempo e de espaço; 

cria ordem e é ordem; e cria uma ‘perfeição temporária’. 

 

Atividade livre, conscientemente tomada como não-séria e exterior à vida 
habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira 
intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse 
material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada dentro dos 
limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa ordem e certas 
regras (HUIZINGA,1990,p.16). 

 

Na figura 2 são apresentas as características fundamentais de um jogo para 

o autor: 

 

 

Figura 2 - Características de um jogo para Huizinga 
Fonte: Adaptado de HUIZINGA, 1990, p. 10-12. 

 

O indivíduo joga por vontade própria, joga porque algo nele lhe atrai e lhe 
é prazeroso; 

Liberdade 

O jogo é uma evasão do mundo real; 
Imaginação 

Acontece num espaço previamente delimitado, sendo de forma material 
(uma quadra esportiva, um tabuleiro, um video game), ou imaginária 
(RPG, charadas); 

Isola-se e limita-se em 
tempo e espaço 

Se a experiência foi agradável, o indivíduo vai querer repetí-la. Quando 
isso acontece o jogo toma mais conceito para o jogador; 

Sempre pode ser 
repetido 

Cria uma perfeição temporária na confusão do mundo real; 
Cria ordem e é ordem 

Há sempre um elemento desafiador. 
Tensão 
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Grando (2000) faz um estudo sobre o uso de jogos para fins pedagógicos e 

salienta (quadro 1) algumas vantagens e cuidados que devem ser tomados quando 

se fizer uso dessa metodologia. 

 

Vantagens Desvantagens/Cuidados 

- Aprendizado com motivação; 

- Exposição de conceitos difíceis; 

- Desenvolvimento de resolução de problemas; 

- Aprender a tomar decisões e saber avaliá-las; 

- Propicia interdisciplinaridade; 

- Participação ativa do aluno na construção de 

conhecimento; 

- Socialização entre os alunos; 

- Desenvolvimento da criatividade e senso crítico; 

- Desenvolvimento de habilidades; 

- Identificar e diagnosticar erros no processo de 

aprendizagem. 

- Ao ser mal utilizado, o jogo ganha 

características banais e nada pedagógicas, em 

que os alunos jogam por jogar; 

- Tempo excessivo para aplicação; 

- Só usar o jogo e transformar a sala em um 

‘cassino’; 

- Interferência constante do professor, destruindo 

a essência intuitiva do jogo; 

- Pressão do professor para que os alunos 

joguem, mesmo que não queiram; 

- A dificuldade de acesso e disponibilidade de 

material sobre o uso de jogos no ensino, que 

possam vir a subsidiar o trabalho docente. 

Quadro 1 - Vantagens e desvantagens - cuidados com a aplicação de jogos em sala de aula 
Fonte: adaptado de GRANDO (2000, p.35). 

 

Segundo a autora, o planejamento do professor é fator preponderante para o 

sucesso da aplicação de um jogo, para que este não se torne uma atividade banal, 

sem entrosamento com o assunto, ou, ainda, que necessite de uma interferência 

constante do professor, fazendo-o perder sua essência intuitiva.   

Para Vygotsky (1991), os jogos têm suas raízes na realidade e experiências 

vivenciadas pelo homem. Acredita que: (i) na pré-escola, as habilidades conceituais 

e a imaginação são ampliadas através de jogos e brinquedos, e, portanto, do uso da 

imaginação; (ii) ao brincar, a criança fica acima da sua idade, seu comportamento 

diário; (iii) o jogo faz um paralelo entre brinquedo e a instrução escolar, criando uma 

zona de desenvolvimento proximal (distância entre o nível de desenvolvimento real, 

determinado pela capacidade de resolver um problema sem ajuda; e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através de resolução de um problema sob a 

orientação de um adulto ou em colaboração com outro companheiro). 

A aplicação de jogos enquanto recurso pedagógico também tem sua 

importância descrita nos Parâmetros Curriculares Nacionais: 
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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 (BRASIL, 1998, p.47). 

 

O jogo possibilita a representação de problemas de forma suave e atraente, 

onde a busca pela resolução gera o desenvolvimento de estratégias e instiga a 

criatividade, e todo esse processo acontece de forma natural e divertida.  

 

Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes – 
enfrentar desafios, lançar-se à busca de soluções, desenvolvimento da 
crítica, da intuição, da criação de estratégias e da possibilidade de alterá-las 
quando o resultado não é satisfatório – necessárias para aprendizagem da 
Matemática (BRASIL, 1998, p. 47). 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, as atividades envolvendo 

jogos permitem ao professor avaliar aspectos como (BRASIL, 1998, p. 47): 

 compreensão: facilidade para entender o processo do jogo, assim como o 

autocontrole e o respeito a si próprio; 

 facilidade: possibilidade de construir uma estratégia vencedora; 

 possibilidade de descrição: capacidade de comunicar o procedimento 

seguido e maneira de atuar; 

 estratégia utilizada: capacidade de comparar com as previsões ou hipóteses. 

Até mesmo o erro, em um jogo, não é visto como algo negativo, mas como 

algo desafiador, que estimula o jogador ao desenvolvimento de novas estratégias e 

possibilidades (LEALDINO FILHO, 2014).  

Ao realizar uma atividade educacional em um ambiente lúdico, está sendo 

proporcionando ao aluno a sensação de divertimento e bem estar, onde ele 

desenvolve uma atividade sem obrigação e imposição, o que, por vezes, não 

acontece em atividades convencionais.  

Através do ambiente lúdico, o professor é capaz de envolver 

emocionalmente seus alunos, de modo a manifestar: interesse, curiosidade, 

participação, motivação, comunicação, socialização e competitividade. Um aluno 

emocionalmente envolvido – satisfeito e atraído pelo aprender – tem seus resultados 

favorecidos, pois a emoção está diretamente associada a questões como 

criatividade, atenção e memória (PONS; ROSNAY; CUISINIER, 2010). Um aluno 
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retraído, tímido, descontente e resistente à disciplina se torna deslocado e isolado 

da classe, e, consequentemente, com baixa produtividade.  

Portanto, o uso de jogos no meio educacional proporciona ao professor uma 

diversidade de possibilidades para que sejam inseridos na rotina e no planejamento 

escolar, sendo na introdução de um assunto, na variação das tradicionais listas de 

exercícios ou na avaliação dos conhecimentos adquiridos, enfim: indiferente do 

momento em que o jogo seja posicionado na aula, o aluno poderá manifestar o 

melhor de si para alcançar o objetivo nele definido. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste capítulo serão descritos os procedimentos metodológicos que foram 

utilizados para o desenvolvimento e aplicação desta pesquisa. Destacaremos os 

participantes da pesquisa, bem como a maneira como os dados foram coletados e 

analisados.  

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Com o desenvolvimento e a aplicação do jogo computacional, buscamos 

uma experiência didática nova para as aulas da disciplina de Matemática, assim 

como a avaliação e a discussão dos resultados obtidos pelo uso do jogo. Logo, esta 

pesquisa tem caráter aplicado, que visa corroborar os problemas visualizados acerca 

do conteúdo ‘funções do 1º e 2º graus’, identificados corriqueiramente nas aulas 

tradicionais da disciplina.  Moreira e Caleffe (2008) colocam como finalidade prática 

da pesquisa aplicada o propósito da resolução de um problema e, ainda, o 

desenvolvimento de um novo processo ou produto. Para Gil (2010, p. 27), “[...] tem 

como característica fundamental o interesse na aplicação, utilização e 

consequências práticas dos conhecimentos”.  

Esta pesquisa toma um enfoque não experimental, que é recomendado 

para: “1) descrever e explicar eventos e situações como elas existem ou existiram; 2) 

avaliar produtos ou processos e; 3) desenvolver inovações” (MOREIRA; CALEFFE, 

2008, p.73). 

Do ponto de vista de objetivos, a pesquisa é descritiva, pois “baseia-se na 

premissa de que os problemas podem ser resolvidos e as práticas melhoradas por 

meio da observação objetiva e minuciosa, da análise e da descrição” (MOREIRA; 

CALEFFE, 2008, p.73). Este trabalho visa verificar a contribuição da aplicação de 

um jogo educativo à disciplina de Matemática. 

Para a abordagem do problema, a pesquisa tem características quantitativa 

e qualitativa. O método quantitativo nos permite avaliar e mensurar as questões 

demográficas, bem como a análise dos dados obtidos em uma prova de 

conhecimentos específicos, proposta antes e depois do jogo computacional. Os 

efeitos emocionais e motivacionais da aplicação do jogo sobre os alunos também 
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serão avaliados de forma quantitativa, através da aplicação de um segundo 

questionário, baseado no modelo ARCS, de Keller (2010).  

Através do método qualitativo, serão avaliados os comentários realizados 

pelos alunos durante a aplicação do projeto, as observações in loco e anotações 

feitas pela professora e a análise de filmagens.  

 

3.2 PARTICIPANTES 

Os participantes da pesquisa são estudantes do Colégio Sagrada Família – 

colégio particular e com três sedes na cidade de Ponta Grossa/PR. A sede escolhida 

para aplicação do projeto de pesquisa é a central, a qual atende tanto alunos 

moradores da região central da cidade como de regiões mais periféricas, incluindo 

outros municípios dos Campos Gerais. Apesar de se tratar de uma escola particular, 

as turmas apresentam alunos de diversas classes sociais.  

O projeto piloto foi aplicado para um grupo de 19 alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental II, os quais foram selecionados de acordo com sua vontade e 

disponibilidade para comparecimento em contraturno. Para o projeto final, a seleção 

ocorreu da mesma forma que no projeto piloto, resultando em um grupo de 19 

alunos, mas estes, agora, provenientes do 1º ano do Ensino Médio, em virtude de 

restrições de calendário da pesquisa e a época de trabalhar o conteúdo de ‘funções’ 

dentro do planejamento do 9º ano da escola. 

 

3.3 COLETA DE DADOS  

Os dados foram coletados por meio de instrumentos quantitativos e 

qualitativos. Para a análise quantitativa (Tabela 2) foram utilizados os seguintes 

instrumentos: questionário 1 (Q1) – com questões de cunho demográfico; a prova de 

conhecimentos do assunto (PC) – aplicada pré e pós implementação do jogo 

computacional; e o questionário 2 (Q2) – com questões que visam a percepção dos 

alunos diante do jogo.  
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Tabela 2 - Plano de experimento 

1º Momento 2º Momento 3º Momento 4º Momento 5º Momento 

(Q1) (PC) (JC) (PC) (Q2) 

Q1 – Questionário 1; PC – Prova de conhecimentos; JC – Jogo computacional; PC – Mesma 

prova de conhecimentos; Q2 – Questionário 2. 

 

Para a análise qualitativa foram realizadas filmagens, observações diretas e 

anotações pela professora durante a aplicação do jogo com a turma, além de 

comentários escritos pelos alunos. 

Para o questionário 2, tomou-se como base o documento já validado e  

apresentado por Lealdino Filho (2014). O questionário usa o modelo ARCS, de 

Keller (2010) – descrito na seção 2.1.4 –, o qual busca sustentar a motivação no 

processo de aprendizagem através de quatro passos: atenção, relevância, confiança 

e satisfação. A atenção está associada ao ganhar e manter a atenção dos alunos 

durante uma atividade educacional. Segundo Keller (2010), a atenção pode ser 

obtida através de elementos que estimulam algumas sensações, como: curiosidade, 

incertezas, surpresas e problemas desafiadores. A relevância deve apresentar 

fatores de importância para os alunos, ou seja, vantagens em aprender aquele 

assunto, conexão com conteúdos que já sabem e já são relevantes para ele, além 

de linguagem familiar. A confiança associa-se ao fato do estudante se sentir capaz 

de atingir determinado objetivo. A satisfação é originada através de situações de 

recompensa, podendo ocorrer através de um elogio ou pelo simples sentimento de 

dever cumprido.  

Para a efetivação dessa experiência didática, delineamos a pesquisa em 7 

etapas, apresentadas na figura 3.  
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Figura 3 - Organização da pesquisa 
Fonte: Autora (2014). 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados quantitativos correspondem ao questionário ‘Q1’, prova de 

conhecimentos ‘PC’ e questionário motivacional ‘Q2’. Esses dados foram tabulados 

para análise, procurando-se observar alguns aspectos, tais como o número de 

pessoas que selecionaram uma dada opção ou a média de resultados. Gráficos 

foram utilizados para resumir conclusões. 

Os dados qualitativos são originados da observação direta dos estudantes e 

comentados paralelamente com a descrição dos dados obtidos nos questionários 

quantitativos. Foram observadas indicações sobre atitudes e posicionamento dos 

estudantes em relação à disciplina, em especial quanto às situações apontadas pela 

literatura, tais como: desinteresse, distanciamento e falta de engajamento. Os 

comentários foram analisados em função dos requisitos do jogo, ou seja, das 

características de cenário e de funcionamento que seriam relevantes para a 

construção do software. 

Procuramos responder ao problema de pesquisa relacionado a possibilidade 

de um jogo computacional trazer contribuições para a motivação dos alunos acerca 

conteúdo ‘funções’.  

 

  

Apresentação de aulas introdutórias expositivas sobre  funções, com a 
utilização  do livro didático (trabalhados pelo professor da turma); 

1ª etapa 

Desenvolvimento do projeto piloto; 2ª etapa 

Seleção de um grupo de alunos para aplicação do projeto piloto; 3ª etapa 

Aplicação do projeto piloto para observar a funcionalidade do jogo; 4ª etapa 

Finalização do jogo computacional; 5ª etapa 

Seleção de um novo grupo de alunos para aplicação do projeto final; 6ª etapa 

Aplicação do projeto final. 7ª etapa 
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4 DESENVOLVIMENTO DO JOGO COMPUTACIONAL 

No capítulo anterior, foram descritos os procedimentos metodológicos e 

pedagógicos para o desenvolvimento do projeto. Neste capítulo, apresentaremos o 

desenvolvimento do projeto, com um detalhamento de todo o planejamento do jogo 

computacional, o qual se iniciou com a sondagem do tema e as possibilidades para 

enredo, sendo finalizado com a sua produção e aplicação da versão final.  

O desenvolvimento do jogo computacional passou por algumas etapas para 

a produção da versão final, e na figura 4 pode-se observar esta organização.  

 

 

Figura 4 - Etapas para produção do jogo computacional 
Fonte: Autora (2015), 

 

A escolha pelo assunto ‘funções do 1º e 2º graus’, como descrito na 

introdução e referencial teórico deste trabalho, advém da dificuldade – observada 

em sala de aula – dos alunos ao tratarem o conteúdo, bem como o dinamismo ao 

tratar das questões gráficas.  

O projeto inicial era baseado apenas no software Geogebra11, e o mesmo 

chegou até a ser aplicado como estudo inicial (relato apresentado na seção a 

seguir), como forma de recurso metodológico e tecnológico para o ensino de 

funções. O enfoque estava na construção de elementos que auxiliassem os alunos 

                                            
11

 Software gratuito de geometria dinâmica que reúne recursos de geometria, álgebra, e cálculo.  

1ª etapa 
•Delimitação do tema - conteúdo matemático/ 
enredo do jogo; 

2ª etapa •Planejamento dos conteúdos de cada fase; 

3ª etapa 
•Desenvolvimento das três fases para o 
projeto piloto; 

4ª etapa 
•Planejamento e programação das demais 
fases do jogo; 

5ª etapa •Desenvolvimento da arte, pela ilustradora; 

6ª etapa •Finalização do jogo - fases e arte. 
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na percepção dinâmica de propriedades e suas validações, sendo elas: a construção 

de gráficos, estudo do sinal, reconhecimento do(s) zero(s), vértice, variação da 

concavidade da parábola, entre outros; de forma a explicitar questões que são 

limitados apenas com o uso de recursos tradicionais.  

Entretanto, percebeu-se que o projeto poderia ir além da aplicação de um 

software, fazendo dele um dos ingredientes para outra proposta. Surgiu a ideia do 

desenvolvimento de um jogo computacional para a aplicação do assunto – funções 

do 1º e 2º graus. A rigor, um trabalho dessa natureza envolve uma equipe de 

desenvolvimento (ZANOTTO, 2012). Para o desenvolvimento deste projeto contou-

se com três pessoas preenchendo as funções de professor, artista gráfico e 

programador. 

Outra necessidade para o desenvolvimento de um jogo é um tema de 

enredo. Foi solicitado aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II do ano de 

2013 que elencassem seus livros e filmes prediletos, com o objetivo de conhecer 

melhor os seus interesses, e também que desenvolvessem uma redação contando 

uma história sobre uma situação qualquer do dia a dia ou em um ‘mundo paralelo’, 

que dependesse do desvendamento de uma situação matemática para o final da 

história. Surgiram várias situações interessantes, porém, nada que realmente fosse 

relevante como tema de partida.  

Surgiu a ideia da criação de um parque de diversões, denominado ‘parque 

das funções’, em que cada fase do jogo seria um brinquedo do parque e envolveria 

uma situação do conteúdo.  

Porém, para a aplicação do projeto piloto, a arte e o enredo ainda não 

estavam efetivamente prontos e definidos, e, assim, um protótipo inicial foi aplicado 

com um tema diferente, envolvendo desenhos de animais. A aceitação dos alunos 

foi tão significativa (como será descrito na seção 4.3) que optamos pela mudança do 

enredo para uma fazenda.  

 

4.1 ESTUDO INICIAL 

Visando sentir a real efetividade do uso de recursos tecnológicos no ensino 

de Matemática, bem como do software Geogebra, foi realizada uma aplicação com 

os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II (ano 2013) do Colégio Sagrada 
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Família, de Ponta Grossa – PR, como forma de verificação do aprendizado do 

assunto ‘funções’. A atividade foi avaliada como trabalho do bimestre dentro da 

disciplina de Matemática, e teve foco na realização de atividades sobre funções do 

2º grau, com aplicação posterior à aula convencional do assunto. Para isso, as 

turmas foram levadas ao laboratório de informática para testar conhecimentos e 

verificar a influência do software.  

Os alunos envolvidos não possuíam conhecimento algum sobre o software, 

e, portanto, necessitaram iniciar a atividade em um momento livre de 

reconhecimento do Geogebra, com o intuito de explorar os recursos e reconhecer 

suas funções. Após esse primeiro momento, os alunos receberam uma folha de 

atividades (APÊNDICE A).  

Para iniciar as atividades, os alunos deveriam seguir as instruções propostas 

na folha de atividades, que apresentava a formatação desejada para o programa e 

as fórmulas que nele deveriam ser inseridas. Os alunos apresentaram muita 

dificuldade durante esse processo de inserção das fórmulas, pois é preciso utilizar 

uma linguagem de programação específica. Para minimizar essa dificuldade, 

verificada tão somente após o início do trabalho, foi projetada uma tela com as 

entradas que deveriam ser utilizadas, com a linguagem da programação do 

Geogebra (APÊNDICE B).  

Depois desses ajustes iniciais, os alunos desenvolveram a atividade com 

sucesso e apresentaram o trabalho conforme solicitado. A seguir, estão 

apresentadas duas questões que foram solicitadas aos alunos, bem como as 

respostas obtidas em um dos trabalhos, realizado por um aluno e, escolhido de 

forma aleatória (Figuras 5 e 6). 

 

 
Figura 5 - Questão inicial da atividade no software Geogebra, que solicitou a variação dos 
coeficientes. 
Fonte: Alunos (2013). 
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Na primeira questão, representada na figura 5, os alunos manipularam os 

coeficientes da função genérica no software e concluíram como cada coeficiente 

influencia na estrutura do gráfico.  

  

 

Figura 6 - Atividade do software Geogebra de análise do vértice e zeros da função. 
Fonte: Alunos (2013). 

 

Na pergunta 3, representada pela figura 6, o intuito foi explorar de forma 

contextualizada o conhecimentos dos alunos sobre vértice (ponto de máximo e 

mínimo) e zeros da função, onde eles puderam utilizar o software para a confecção 

rápida do gráfico e, então, fazer as análises solicitadas, que foram respondidas e 

apresentadas nessa imagem.  

Na sequência, está apresentada uma foto (figura 7) retirada dos alunos 

durante a realização da atividade. 
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Figura 7 - Alunos realizando atividade no software Geogebra. 
Fonte: Autora (2013). 

 

Na figura 8 estão descritos alguns comentários realizados pelos alunos ao 

final da realização da atividade.  

 

 

 

 

 

Figura 8 - Imagens (digitalizadas) de comentários de alunos sobre o software 
Geogebra 
Fonte: Alunos (2013). 
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A aplicação do software Geogebra indicou fatores positivos acerca do uso de 

computadores nas aulas de Matemática: vários alunos descreveram como aspecto 

positivo o simples fato da aula de Matemática acontecer em um local diferente da 

sala tradicional (no caso, no laboratório de informática); já outros, identificaram a 

facilidade de construção dos gráficos por não haver a necessidade de fazer várias 

contas para obtê-los. Esses relatos nos motivaram para dar continuidade às ideias 

de produção de um jogo computacional. 

 

4.2 DELINEAMENTO DAS IDEIAS PARA O JOGO 

O planejamento do que seria contemplado nas fases do jogo não poderia 

estar dissociado dos problemas que motivaram a pesquisa. Além da falta de 

motivação dos alunos, outra questão levantada neste trabalho foi dificuldade 

apresentada por eles no conteúdo ‘funções’.  Buscamos na literatura motivos pelos 

quais os alunos apresentam tamanha dificuldade na Matemática, especificamente no 

assunto base deste trabalho, e a partir disso delineamos os elementos de cada fase 

do jogo.  

Como apresentado no referencial teórico deste trabalho, Raymond Duval 

afirma que as dificuldades dos alunos na Matemática se dão pelas diferentes 

representações que um mesmo objeto matemático possui. Ele caracteriza essas 

diferentes representações de um objeto matemático como representações 

semióticas, e considera que o aluno tem sucesso na aprendizagem quando 

consegue transitar tranquilamente entre elas. Logo, podemos considerar que parte 

das dificuldades dos alunos no assunto base do projeto está em relacionar as 

diferentes representações que o objeto ‘funções’ possui. Como exemplo dessas 

diferentes representações semióticas, a tabela 1, do referencial teórico deste 

trabalho, apresenta o objeto matemático ‘funções’ através de três representações: 

linguística; simbólica e; gráfica. Dessa forma, as ideias de Duval norteiam o modo 

como o jogo foi pensado e desenvolvido; e a seguir, apresentamos o planejamento 

de cada fase do jogo, vinculadas a essas ideias. 
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4.2.1 Planejamento das fases do jogo 

As fases do jogo foram planejadas com situações que possibilitassem ao 

aluno exercitar o uso de diferentes representações de funções. 

No quadro 2, pode-se observar detalhadamente o planejamento de cada 

fase e tela do jogo. Estão descritas questões relacionadas à arte de cada fase, bem 

como os objetivos didáticos, as entradas possíveis para o usuário e os 

acontecimentos de acordo com erro/acerto.  
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A
 

O QUE É DESCRIÇÃO 
O QUE DEVE 
TER NA ARTE 

OBJETIVOS 
DIDÁTICOS 

POSSÍVEIS 
ENTRADAS 

DO USUÁRIO 

O QUE ACONTECE 
NO JOGO PARA 

ACERTO 

O QUE ACONTECE 
NO JOGO PARA 

ERRO 

1 
Descrição 
da fase 1 

Salve o porquinho! 
DIGITE O NÚMERO DA  COORDENADA X  

Porquinhos no 
chiqueiro.  

 Clicar ou 
apertar 
qualquer tecla. 

  

2 Fase 1. 

São lançadas bolas de fogo de cima para 
baixo, para salvar o porquinho o aluno 
precisa completar corretamente a 
coordenada X do par ordenado em que o 
fogo irá cair. A linha azul vai subindo, 
limitando o tempo para digitação.  

Plano cartesiano 
com os 
porquinhos nas 
unidades do eixo 
x.  
De plano de 
fundo uma 
fazenda  
 

Associar a 
coordenada x 
correspondente 
ao ponto do 
plano 
cartesiano. 

Digitar o 
número no 
teclado. 

Assim que o aluno 
completa corretamente 
o porquinho levanta um 
e guarda-chuvas 
colorido para se 
defender do fogo. 
O par ordenado fica 
verde. 

Quando o aluno erra o 
porquinho fica tenso e 
quando atingido vira um 
anjinho, emitindo um 
som (algumas vezes 
para o som não ficar 
cansativo).  
O par ordenado fica 
vermelho. 
 

3 
Descrição 
da fase 2. 

Aperte o sinal – para número negativos. 
 

  Clicar ou 
apertar 
qualquer tecla. 

  

4 Fase 2. 

São lançadas bolas de fogo da esquerda 
para a direita e o aluno precisa completar 
corretamente a coordenada Y do par 
ordenado para salvar cada porquinho. A 
linha azul vai subindo, limitando o tempo 
para digitação.  
Ao acertar 3 vezes consecutivas o aluno 
ganha o ‘superporco’ que aumenta a 
pontuação.  

Plano cartesiano 
com os 
porquinhos nas 
unidades do eixo 
y.  
De plano de 
fundo uma 
fazenda  
 

Associar a 
coordenada y 
correspondente 
ao ponto do 
plano 
cartesiano. 

Digitar o 
número no 
teclado 
incluindo 
valores 
negativos. 

Assim que o aluno 
completa corretamente 
o porquinho levanta um 
e guarda-chuvas 
colorido para se 
defender do fogo. 
O par ordenado fica 
verde. 

Quando o aluno erra o 
porquinho fica tenso e 
vira um anjinho, 
fazendo um som de 
porco atingido (em 
algumas vezes para o 
som não tornar-se 
cansativo).  
O par ordenado fica 
vermelho. 

5 
Descrição 
da fase 3. 

3.1   Digite a altura Y do ponto.  
3.2 Dica: a tecla S faz aparecer uma 
salsicha.  
 

3.1 Indicações do 
que precisa ser 
feito.  
3.2 Um leão e um 
porquinho 

 Clicar ou 
apertar 
qualquer tecla. 

  

6 Fase 3. 

Gráficos são traçados no plano cartesiano e 
o par ordenado fica com uma coordenada 
faltando. Enquanto o aluno digita o valor um 
leão se aproxima do porquinho.   
Há a possibilidade de pausar o leão 
apertando a tecla ‘S’ – assim aparece uma 
salsicha para alimentar o leão. 

Plano cartesiano 
com gráficos. 
De plano de 
fundo uma 
fazenda  
 

Completar a 
coordenada x 
ou y 
correspondente 
ao ponto do 
plano 
cartesiano. 

Digitar o 
número no 
teclado 
incluindo 
valores 
negativos. 

Assim que o aluno 
completa corretamente 
o leão volta para cima e 
o gráfico muda. 
O par ordenado fica 
verde. 

Quando o aluno erra o 
leão chega no 
porquinho e ele fica 
tenso e apavorado. 
O par ordenado fica 
vermelho. 
 

7 Descrição Mude a função. Mostra uma  Clicar ou   
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da fase 4.  
 

Clique na tela os botões   e   
 

função e os 
botões que 
devem ser 
clicados.  
Um porquinho 
está assando 
numa fogueira. 

apertar 
qualquer tecla. 

8 Fase 4. 

Cada vez que o aluno clica nos botões  e 

  os coeficientes da na tela os coeficientes 
da função y=ax²+bx+c são alterados e a 
mangueira muda de abertura para molhar a 
fogueira.  
Enquanto isso o porquinho está em cima da 
fogueira.  
 

Um fundo de 
fazenda.  
No canto direito 
da tela um 
porquinho está 
em cima da 
fogueira com 
lágrimas nos 
olhos. 

Associar as 
modificações 
de uma 
parábola com 
os coeficientes 
da função. 

Clicar nos 

botões  e . 

Ao posicionar 
corretamente a 
‘mangueira’ no encaixe 
do muro a água apaga 
o fogo e o porquinho 
fica feliz. 

O porquinho chora. 

9 
Descrição 
da fase 5. 

Pegue só os elementos certos: 
 

 

Porquinho 
ansioso por 
comida.   

 Clicar ou 
apertar 
qualquer tecla. 

  

10 Fase 5. 

São traçadas parábolas no plano 
cartesiano, com a concavidade voltada para 
cima e para baixo. Quando está voltada 
para cima o aluno deve deixar o porquinho 
(que está andando na parte debaixo do 
gráfico) pegar ‘rações’ numeradas com o 
termo x² positivo, e quando a concavidade 
da parábola está voltada para baixo no 
gráfico o porquinho deve pegar as ‘rações’ 
com valor negativo. Pegar os bônus (milho 
e maçã) e fugir da frigideira. 
Para pular usar as teclas  

 

No fundo uma 
fazenda com 
plantação de 
milho. 
 

Associar as 
modificações 
da curva com o 
coeficiente do 
termo x² da 
função. 

Usar as teclas 

. 

Ao pegar os termos 
corretos o aluno pontua. 
O jogo emite um som 
de campainha.  

Ao pegar os termos 
errados o aluno não 
pontua. O jogo emite 
um som semelhante a 
uma buzina. 

 
Quadro 2 - Planejamento e descrição das fases do jogo 
Fonte: Autora (2014). 
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4.3 PROJETO PILOTO 

Durante o desenvolvimento efetivo do jogo, várias situações para as fases e 

enredo foram consideradas – como mencionado no início deste capítulo. Para o 

projeto piloto, optamos pela programação sem arte feita à mão, visando apenas 

verificar a funcionalidade junto aos alunos e possíveis falhas. 

A seguir (figuras 9, 10 e 11) estão as telas das três fases desenvolvidas para 

a aplicação do projeto piloto com os alunos.  

 

 

Figura 9 - Tela da fase ‘1’ do jogo (versão piloto) computacional para o ensino de funções. 
Fonte: Autora (2014). 

 

Na fase ‘1’, a ‘bola de fogo’ era lançada sobre os porquinhos posicionados 

sobre o eixo ‘x’, e os alunos deveriam completar a coordenada ‘x’ (sendo apenas 

valores positivos) antes de ultrapassar a linha azul, correspondente à posição do 

animal a ser atingido. No caso de acerto, o par ordenado na lateral da tela – como 

pode ser observado na figura 9 – tomava a cor verde; e no caso de erro, além de o 

par ordenado tomar a cor vermelha, era gerado um som correspondente a um 

porquinho grunhindo.  
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Na fase ‘2’, a ‘bola de fogo’ estava sendo lançada nos porquinhos 

posicionados sobre o eixo ‘y’, e os alunos deveriam completar a coordenada ‘y’ 

(sendo possíveis valores positivos e negativos) antes de ultrapassar a linha azul, 

correspondente à posição do animal a ser atingido. Assim como na fase ‘1’, o acerto 

estava associado à cor verde no par ordenado; e o erro, à cor vermelha – figura 10. 

 

 

Figura 10 - Tela da fase ‘2’ do jogo (versão piloto) computacional para o ensino de funções. 
Fonte: Autora (2014). 

 

O objetivo dessas duas fases era pressionar no teclado numérico o número 

correspondente ao ‘porquinho’ que a bola iria atingir e, então, essa coordenada 

aparecia no canto direito da tela. O jogador deveria digitar a coordenada antes de a 

bola cruzar a linha azul mostrada na tela. Com o passar do jogo essa linha se movia, 

diminuindo o tempo para digitação da resposta e a velocidade de lançamento da 

bola aumentava. 

A fase ‘3’ foi proposta com o objetivo de o aluno completar o par ordenado, 

com os valores de ‘x’ ou de ‘y’, mediante a observação dos pontos destacados no 

gráfico da função. Logo, para o exemplo da figura 11, o aluno deveria completar o 

valor ‘- 2’, correspondente ao ‘y’ do par ordenado (- 1, - 2). 
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Figura 11 - Tela da fase ‘3’ do jogo (versão piloto) computacional para o ensino de funções. 
Fonte: Autora (2014). 

 

Para a aplicação do projeto piloto, o jogo (em estado de protótipo – sem 

enredo e arte) apresentava apenas as três fases acima mencionadas. A ideia foi 

sentir o entusiasmo e a motivação que o jogo poderia efetivamente ocasionar nos 

alunos, além da sua funcionalidade – situações que foram notoriamente 

satisfatórias, visto que os alunos mantiveram-se envolvidos e empolgados com as 

situações que o jogo proporcionava, durante toda sua aplicação, e ansiosos para ver 

o que iria acontecer na próxima fase.  

Inicialmente, pensamos que o tema ‘fazenda’ seria incompatível com o 

interesse dos alunos dessa idade, mas ocorreu o contrário: eles sugeriram que o 

tema de fazenda seria divertido para as demais fases. Esse feedback dos alunos 

nos motivou a manter o desenvolvimento do jogo com esse enredo e tema. 

  

4.4 VERSÃO FINAL DO JOGO COMPUTACIONAL 

Já foram descritas nas outras seções deste capítulo as motivações para a 

escolha do tema matemático, do enredo e das fases do jogo. Agora iremos 

apresentar como se deu o desenvolvimento da versão final do jogo. 
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4.4.1 Desenvolvimento da arte do jogo 

As imagens que compõem o jogo foram solicitadas a uma ilustradora, 

Melissa Garabeli. Após a discussão a respeito do conceito do jogo, a ilustradora 

iniciou um trabalho de pesquisa através de redes eletrônicas para a concepção 

inicial dos personagens e cenários. Disso, então, resultou seu trabalho de produção 

final, tendo como material a tinta aquarela, utilizando-se a técnica aguada. 

As imagens foram produzidas de maneira individual, compostas por 

cenários, personagens e itens do jogo. Após a produção manual dos desenhos, 

estes foram digitalizados e passaram por um processo de edição eletrônica para 

ajustes de tamanho e transparências. 

Algumas imagens produzidas para os cenários aparecem nas figuras 

seguintes.  

  

  

Figura 12 - Imagens de fundo do jogo 
Fonte: Garabeli (2015). 
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Figura 13 - Imagens de fundo do jogo 
Fonte: Garabeli (2015). 
 

 

Cada personagem envolvido nas fases do jogo foi desenhado 

separadamente, e editado sobre a imagem de fundo desejado – alguns ainda 

ganharam movimento na tela. Algumas imagens produzidas pela ilustradora são 

apresentadas na figura 14. 

  

 

 
 

 

Figura 14 - Ilustrações de personagens e objetos para o jogo. 
Fonte: Garabeli (2015). 

 

Para os elementos/personagens que precisavam ganhar movimento na 

programação, a ilustradora criou sequências de imagens muito parecidas, mudando 

pequenos detalhes, como posição das patas. Algumas dessas ilustrações são 

apresentadas na figura 15. 
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Figura 15 - Ilustrações para animação de personagens no jogo. 
Fonte: Garabeli (2015). 

 

4.4.2 Jogo finalizado 

A partir das telas, personagens e elementos que foram produzidos pela 

ilustradora, e apresentados individualmente na seção anterior, foi finalizada a 

montagem gráfica na programação da versão final do jogo. A seguir estão as 

imagens capturadas das telas do jogo, bem como as telas de simulação das 

situações que podem ser vivenciadas pelo aluno durante as jogadas. 

Inicialmente, nas duas primeiras fases do jogo, buscou-se explorar o 

conceito de plano cartesiano. O jogo permite ao aluno explorar seus conhecimentos 

no tema, transitando entre a representação simbólica e a representação gráfica de 

par ordenado. Na primeira fase, o aluno precisava completar a coordenada ‘x’ do par 

ordenado (x,0) – sendo contemplados apenas valores positivos de ‘x’ – 

correspondente ao ponto do eixo que a ‘bola de fogo’ iria atingir o ‘porquinho’. No 

caso de erro (figura 17), o par ordenado ficava da cor vermelha, e o porquinho com 

aparência tensa; e no caso de acerto (figura 18), o par ordenado ficava da cor verde, 



54 

e o porquinho com um guarda-chuva e aparência feliz.  A figura 16 apresenta a 

descrição da fase ‘1’. 

 

 

Figura 16 - Tela da descrição da fase ‘1’ da versão final do jogo 
Fonte: Autora (2015). 

 



55 

 

Figura 17 - Fase ‘1’ da versão final do jogo (simulação do "erro") 
Fonte: Autora (2015). 

 

Figura 18 - Fase ‘1’ da versão final do jogo (simulação de "acerto") 
Fonte: Autora (2015). 
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Na segunda fase, a proposta é similar à da primeira, mas agora o aluno 

precisa completar a coordenada ‘y’ do par ordenado (0,y) correspondente ao ponto 

em que se encontra o ‘porquinho’  que será atingido pela ‘bola de fogo’. Nessa fase, 

os valores para ‘y’ podem ser positivos ou negativos. Na figura 19, apresenta-se a 

descrição da fase ‘2’. 

A figura 20 representa uma simulação de acerto, onde o par ordenado da 

posição do porquinho foi preenchido corretamente. A figura 21 apresenta o momento 

em que o ‘superporquinho’ passa na tela, devido ao aluno ter acertado três vezes 

consecutivas o preenchimento das respostas, aumentando a sua pontuação. E a 

figura 22 apresenta uma simulação de erro, onde o par ordenado fica da cor 

vermelha, e o porquinho com fisionomia tensa.  

 

 

Figura 19 - Tela da descrição da fase ‘2’ da versão final do jogo 
Fonte: Autora (2015). 
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Figura 20 - Fase ‘2’ da versão final do jogo (simulação de ‘acerto’) 
Fonte: Autora (2015). 

 

 

Figura 21 - Fase ‘2’ da versão final do jogo (simulação de três acertos consecutivos – 
‘superporquinho’) 
Fonte: Autora (2015). 
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Figura 22 - Fase ‘2’ da versão final do jogo (simulação de ‘erro’) 
Fonte: Autora (2015). 

 

A terceira fase foi planejada com a finalidade de ampliar os conceitos 

contemplados nas duas fases anteriores, onde o aluno precisa completar as 

coordenadas do par ordenado – (x,y). O contexto está em torno de um leão que está 

para atacar os porquinhos, e, para evitar esse ataque, o aluno deve digitar a 

coordenada que está faltado do par ordenado que pisca sobre a curva do gráfico. 

  A figura 23 apresenta a descrição da fase ‘3’, instruindo os alunos em como 

proceder na fase. 
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Figura 23 - Tela de descrição da fase ‘3’ da versão final do jogo 
Fonte: Autora (2015). 

A figura 24 apresenta a tela com a simulação dessa fase do jogo. 
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Figura 24 - Fase ‘3’ da versão final do jogo. 
Fonte: Autora (2015). 

 

Na quarta fase, buscamos estimular os alunos a manipular os coeficientes ‘a’ 

e ‘c’ da função do 2º grau, visando modificar a curvatura da parábola. No jogo, o 

objetivo dessa movimentação está em encaixar uma mangueira em um espaço de 

um muro para apagar o fogo da fogueira, onde está preso um porquinho indefeso; 

ao acertar a fogueira, esta se apaga e o porquinho fica a salvo e feliz, caso contrário, 

o aluno não passa de fase e o porquinho continua ‘queimando’. 

A figura 25 apresenta a descrição e as instruções da fase ‘4’; a figura 26, a 

simulação do momento em que a mangueira ainda não está encaixada para apagar 

a fogueira e salvar o porquinho.  

Já a figura 27 demonstra o momento em que os coeficientes da função 

foram alterados corretamente de forma a encaixar a mangueira no ‘muro’ e apagar a 

fogueira que está queimando o porquinho. 
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Figura 25 - Tela da descrição da fase ‘4’ da versão final do jogo 
Fonte: Autora (2015). 

 

Figura 26 - Fase ‘4’ da versão final do jogo (simulação de “erro”, porquinho na fogueira 
acesa) 
Fonte: Autora (2015). 
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Figura 27 - Fase ‘4’ da versão final do jogo (simulação de “acerto”, porquinho na 
fogueira apagada) 
Fonte: Autora (2015). 

 

A fase final do jogo é a ‘5’, e está apresentada nas próximas figuras. Essa 

fase tem por objetivo associar o conceito do sinal do coeficiente ‘a’ na função do 2º 

grau e a posição da concavidade do gráfico da parábola. Portanto, no jogo há um 

gráfico traçado e, enquanto isso, um porquinho fica andando na parte inferior da tela; 

ele deve pular (utilizando as ‘setas’ do teclado do computador) apenas sobre as 

moedinhas que apresentarem os termos em ‘ax²’ condizente com a posição da 

parábola traçada, ou seja, se a parábola está com a concavidade voltada para cima, 

pode ‘pegar’ apenas os termos que apresentarem o coeficiente ‘a’ positivo; e se a 

concavidade estiver voltada para baixo, deve pular apenas sobre os termos que 

apresentarem o coeficiente ‘a’ negativo. Outros elementos aparecem na tela para 

transitar entre essas moedinhas.   

A figura 28 apresenta a tela de descrição da fase ‘5’; e a figura 29, apresenta 

uma simulação da fase em que a concavidade parábola está voltada para cima, e o 

porquinho deveria pegar as moedinhas com o coeficiente ‘a’ positivo. 
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Figura 28 - Tela da descrição da fase ‘5’ da versão final do jogo 
Fonte: Autora (2015). 

 

Figura 29 - Fase ‘5’ da versão final do jogo (concavidade da parábola voltada para cima) 
 Fonte: Autora (2015). 
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Durante essa última fase, o jogo alterna aleatoriamente entre concavidade 

para cima e para baixo. São mostradas fichas com o valor do coeficiente ‘a’ também 

aleatórios, sendo positivos ou negativos, os quais aumentam a pontuação ou tiram 

‘vidas’. No decorrer dessa fase aparecem esporadicamente elementos bônus (tais 

como: espigas de milho, panelas e maçãs), os quais passam na tela e também 

podem melhorar a pontuação ou tirar ‘vidas’ – um exemplo é mostrado na figura 30. 

 

 

Figura 30 - Fase ‘5’ da versão final do jogo (elementos bônus) 
Fonte: Autora (2015). 
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5 RESULTADOS: ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão descritas a análise dos dados (questionários) e as 

impressões pessoais observadas nos alunos diante das duas aplicações do jogo que 

foram realizadas: piloto e final.  

 

5.1 PROJETO PILOTO 

O projeto piloto foi aplicado em contraturno (período vespertino), com um 

grupo de 19 alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II (ano 2014) do Colégio 

Sagrada Família – sede central, na cidade de Ponta Grossa – PR. 

Os envolvidos na aplicação do projeto piloto foram selecionados por vontade 

e disponibilidade em fazer parte da pesquisa. Foi solicitada uma autorização por 

escrito dos pais – similar ao APÊNDICE ‘D’, pois este se apresenta adaptado para a 

aplicação da versão final – para que pudessem participar de uma atividade extra e 

com o uso de imagem. A escola também autorizou, por escrito, a realização da 

pesquisa dentro da instituição – similar ao APÊNDICE ‘C’, pois este se apresenta 

adaptado para a aplicação da versão final. 

O objetivo desse teste foi verificar a atratividade e funcionalidade do jogo, 

bem como possíveis problemas. As figuras 31 e 32 mostram os alunos no momento 

da aplicação do projeto piloto. 

 

 

Figura 31 - Alunos durante a aplicação do projeto piloto 
Fonte: Autora (2014). 
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Figura 32 - Aluna durante a aplicação do projeto piloto 
Fonte: Autora (2014). 

 

Durante a aplicação, foi possível perceber que os alunos ficaram bastante 

envolvidos e animados com o jogo, demonstraram muita expectativa do que viria na 

próxima fase e comentavam entre si o que estava acontecendo. Como se tratava de 

uma experiência, em meio ao grupo de 18 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 

II foi colocada uma aluna que estava cursando o 8º ano do Ensino Fundamental II, 

buscando observar se o jogo poderia ‘ensinar’ o conteúdo à aluna. A aluna ficou 

perdida, e como não tinha conhecimento da linguagem matemática presente no jogo 

só conseguiu entender o que teria que fazer após o auxílio de alguns colegas e da 

professora. Portanto, foi possível perceber que o jogo poderia ser jogado de forma 

muito tranquila, mas, a princípio, apenas por alunos que já tivessem conhecimento 

do assunto matemático ‘funções’ – o que não nos levou à frustração, visto que o 

jogo não tem por objetivo substituir as aulas tradicionais em sala de aula. 

Ainda durante a tarde reservada para aplicação do projeto piloto, solicitamos 

aos alunos que, de maneira livre e simples, contribuíssem com sugestões ou críticas 

acerca da perspectiva individual de cada um para com o jogo. Alguns dos 

comentários dos alunos podem ser observados na figura 33. 
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Figura 33 - Imagens digitalizadas de comentários de alunos 
Fonte: Autora (2014). 

 

Não foram todos os alunos que participaram, mas aqueles que o fizeram, 

contribuíram, basicamente, com comentários sobre questões estéticas e visuais do 

jogo, que se encontrava em estado de protótipo. Também foi mencionada a 

velocidade, rápida demais, da bola de ‘fogo’ que atingia o animal, gerando 

dificuldade para identificar e digitar a tempo o valor resposta. Outro fator identificado 

como problema foi a 3ª fase, pois ela poderia ser jogada infinitamente e sem um 

retorno sobre o erro e/ou acerto do aluno.  

Os problemas e sugestões identificados na realização do teste piloto nos 

orientaram para as melhorias necessárias da versão final do jogo.  
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5.1.1 Impressões dos alunos sobre o Projeto Piloto 

Através do projeto piloto, percebeu-se o impacto positivo que um jogo pode 

trazer à disciplina de Matemática. Os alunos que optaram em participar do projeto 

piloto (ressalta-se, aplicado em contraturno) o fizeram por curiosidade ou afinidade 

com a professora e/ou com a disciplina, sendo que nem todos tinham ‘paixão pela 

Matemática’. Durante o período em que estavam jogando, o envolvimento dos 

estudantes foi grande, pois expressaram diferentes reações, tais como: surpresa, 

curiosidade, competitividade, alegria e motivação.  

Ao final da aplicação do projeto piloto, alguns alunos ficaram na sala e 

relataram, em uma conversa informal, que foram participar do projeto mais por 

‘camaradagem’ com a professora, mas que não esperavam ver nada de muito 

divertido – afinal, como pode algo envolvendo a Matemática ser divertido? 

Relataram, ainda, que no jogo a Matemática estava ‘escondida’, que ‘nem apareceu’ 

aquela linguagem toda confusa e formal, característica dessa disciplina. Ainda, 

demonstraram sua satisfação em fazer parte de um projeto que envolve a 

Matemática de uma maneira tão diferente.  

Interessantes, também, foram as aulas posteriores à aplicação do jogo, pois 

os alunos – principalmente os mais tímidos e retraídos com a disciplina – que 

participaram do projeto piloto estavam bastante animados e aparentando-se mais à 

vontade com a aula, além de mais próximos da professora. Visivelmente esses 

alunos demonstraram uma mudança em sua postura apática em sala e tornaram-se 

mais participativos.  

Além dessas mudanças de comportamento relatadas, os alunos que 

participaram do projeto piloto trataram de difundir (com empolgação) para os demais 

colegas que optaram por não participar da atividade extraclasse a experiência vivida 

naquela tarde em que praticaram o ‘jogo dos porquinhos’, deixando grande parte da 

turma curiosa a respeito.  

Portanto, já com a aplicação do projeto piloto, através do relato dos alunos e 

mudanças de comportamento em sala de aula, foi possível perceber que a 

Matemática pode se tornar mais difícil pela falta de motivação dos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem, bem como no pré-julgamento da dificuldade da 

disciplina, como salienta (REIS, 2000). 
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5.2 VERSÃO FINAL 

Após a aplicação do projeto piloto, tornou-se possível analisar as sugestões 

dos alunos, modificar as questões problemáticas, finalizar as demais fases, 

desenvolver a arte e personagens para as telas e, então, reaplicar o jogo em sua 

versão final.  

Para a aplicação final, passamos em todas as salas do 1º ano do Ensino 

Médio (2015) do Colégio Sagrada Família, sede centro, da cidade de Ponta Grossa 

– PR, convidando os alunos que tivessem interesse e disponibilidade em participar 

da aplicação do projeto final, em contraturno (período da tarde). No momento da 

apresentação da proposta, 29 alunos (considerando as 4 turmas visitadas) 

manifestaram interesse em participar. Estes, então, levaram aos seus pais (e/ou 

responsáveis) a folha de autorização de participação e uso de imagem (APÊNDICE 

“D”), para a coleta das assinaturas.  

 Na tarde marcada para a aplicação, 19 dos 29 alunos que inicialmente 

demonstraram interesse na atividade compareceram para participar do projeto. 

A aplicação do projeto foi dividida em cinco momentos, conforme previsto na 

metodologia dessa dissertação (Tabela 2 – Plano de experimento) e reapresentado 

na figura 34.  

 

 

Figura 34 - Momentos da aplicação do projeto final 
Fonte: Autora (2015). 

 

A seguir, estão algumas fotos registradas no momento da aplicação do 

projeto final. O termo de consentimento, assinado pelos pais e/ou responsáveis, 

autorizou o uso das imagens dos participantes obtidas durante a realização do 

projeto, o que foi importante, inclusive, para documentar a análise aqui realizada. A 

figura 35 registra o momento em que os alunos estavam recebendo as orientações 

sobre as etapas da aplicação do projeto. 

PRÉ - JOGO 
•Questionário demográfico (Q1);  

•Prova de conhecimentos (PC); 

JOGO •Aplicação do jogo computacional; 

PÓS - JOGO 
•Prova de conhecimentos (mesma do pré - jogo); 

•Questionário motivacional (modelo ARCS). 
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Figura 35 - Alunos recebendo as orientações sobre a aplicação do projeto 
Fonte: Autora (2015). 

 

As fotos na figura 36 apresentam momentos em que os alunos estão 

concentrados, jogando. Huizinga (1990, p. 16) aponta o jogo como “atividade livre, 

conscientemente tomada como não-séria e exterior à vida habitual, mas ao mesmo 

tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total”. 

 

 

  

Figura 36 - Alunos jogando 
Fonte: Autora (2015). 

 

Em alguns momentos do jogo os alunos refletiram juntos sobre as fases, 

buscando estratégias para a resolução, o que pode ser observado na figura 37. 
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Garris; Ahlers; Driskell (2002) destacam que através do uso da tecnologia interativa 

é possível gerar ambientes educacionais que envolvam ativamente os alunos. 

 

 

Figura 37 - Alunas pensando juntas sobre elementos do jogo 
Fonte: Autora (2015). 

 

A foto da figura 38 registrou o momento em que um aluno (de camiseta 

vermelha) que já havia finalizado todas as fases do jogo estava auxiliando seu 

colega (de camiseta branca), mas este acabou errando a próxima jogada, o que 

gerou descontração entre eles (o aluno que auxiliou o colega leva a mão ao rosto 

como se estivesse pensando: “essa não, ele não entendeu nada!”). Lealdino Filho 

(2014) coloca o erro como ponto positivo para o desenvolvimento de novas 

estratégias e possibilidades. 

 

 

Figura 38 - Aluno explicando para o colega que estava errando a fase 
Fonte: Autora (2015). 
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As fotos na figura 39 demonstram o envolvimento dos alunos no momento 

do jogo. Keller e Suzuki (2004) explicam que a tecnologia oferece muitas 

características inovadoras que instigam a curiosidade e que podem deixar o 

aprendizado mais atraente e interessante para os alunos. 

 

  

Figura 39 - Alunos vibrando com o jogo 
Fonte: Autora (2015). 

 

Através da figura 40, percebe-se que os alunos estão se divertindo com o 

jogo. Pons, Rosnay e Cuisinier (2010) comentam que a excitação emocional gera 

impacto sobre elementos cognitivos, como: memória, atenção e criatividade.  

 

 

Figura 40 - Alunos se divertindo ao jogar 
Fonte: Autora (2015). 

 

Ocorreu um problema durante a atividade: o jogo não foi testado no 

laboratório antes da aplicação para verificar eventuais problemas de compatibilidade. 
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No momento em que chegaram à fase ‘4’, praticamente todos os alunos tiveram o 

jogo travado. Para continuar a jogar, esses alunos precisaram reiniciar o jogo – 

alguns por mais de uma vez – e, em determinado momento, conseguiram avançar 

para a fase ‘5’. Ao reiniciar o jogo, o aluno era encaminhado para a primeira fase 

novamente, e isso se tornou, de certa forma, desagradável, pois os alunos 

começaram a cansar em ter que recomeçar a jogar, mas chegaram à última fase.  

A foto da figura 41 apresenta as alunas respondendo à prova de 

conhecimentos pós–jogo. 

 

 

Figura 41 - Alunas respondendo a prova de conhecimentos 
Fonte: Autora (2015). 

 

Dessa forma, para a análise dos dados utilizamos instrumentos quantitativos 

e qualitativos. Primeiramente, foram utilizados os três instrumentos quantitativos, 

organizados entre ‘pré-jogo’ e ‘pós-jogo’ da seguinte forma: os alunos iniciaram 

respondendo o questionário demográfico (Q1); em seguida, realizaram a prova de 

conhecimentos matemáticos (PC); após a aplicação do jogo, responderam 

novamente a prova de conhecimentos matemáticos (PC); e, por fim, a aplicação do 

projeto final foi finalizada com o questionário motivacional (Q2) – modelo ARCS, 

proposto por Keller (2010).  

Os dados qualitativos foram originados através da observação direta dos 

estudantes, em aspectos como comportamento durante a aplicação em laboratório e 

nas aulas de Matemática. 

As análises desses questionários e dos resultados obtidos estão nas seções 

seguintes. 
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5.2.1 Questionário demográfico (Q1) 

O questionário demográfico (APÊNDICE ‘E’) teve o intuito de investigar as 

características gerais dos participantes envolvidos na pesquisa. 

Os participantes tinham entre 14 e 15 anos de idade, 64,2% e 36,8%, 

respectivamente, sendo 57,9% do sexo masculino e 42,1% feminino. Todos os 

alunos tinham computador com conexão à Internet. 

Em relação ao uso do computador, as respostas são apresentadas no 

gráfico 1.  

 
 

Gráfico 1 - Frequência aproximada com que os participantes utilizam o computador, 
por dia 
Fonte: Autora (2015). 

 

Embora todos os alunos participantes da pesquisa responderem que 

possuem um computador conectado à Internet, sete (36,8%) responderam que não 

usam o computador todos os dias da semana (Gráfico 1), o que não significa que 

não utilizam a internet, visto a facilidade de acesso disponível atualmente através 

dos aparelhos celulares e tablets. 

 

10,5% ; (2) 

15,8% ; (3) 

15,8% ; (3) 

21% ; (4) 

36,8% ; (7) 

Menos de uma hora 

De uma a duas horas 

De duas a três horas 

Mais de três horas 

Não utiliza o computador todos os dias 

Você utiliza o computador por quanto 
tempo, aproximadamente, por dia? 
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Gráfico 2 - Frequência com que os participantes utilizam o computador para atividades 
educacionais 
Fonte: Autora (2015). 

 

Com o gráfico 2, pode-se perceber que os alunos não utilizam com muita 

frequência o computador para fins educacionais, pois nenhum aluno respondeu 

utilizá-lo todos os dias da semana (0%), e a maioria respondeu fazer uso apenas 

uma vez por semana (42,1%). 

  

 

Gráfico 3 - Frequência com que os participantes jogam no celular ou computador 
Fonte: Autora (2015). 

 

Em contrapartida, quando a pergunta toma um caráter lúdico, “Com que 

frequência, em média, você utiliza jogos de celular ou computador” – dados 

apresentados no gráfico 3 –, todos os alunos afirmaram jogar no computador ou 

celular, sendo que 42,1% responderam jogar várias vezes na semana e 31,6%, 

todos os dias da semana. Percebe-se que o interesse por jogos na amostra de 

0% ; (0) 

21% ; (4) 

26,3% ; (5) 

42,1% ; (8) 
10,5% ; (2) 

Todos os dias da semana 

Três vezes por semana 

Duas vezes por semana 

Uma vez por semana  

Não utilizo o computador para fins educacionais 

Com que frequência, em média, você utiliza o 
computador para atividades educacionais? 

31,6% ; (6) 

42,1% ; (8) 

26,3% ; (5) 

0%, (0) 

Todos os dias 

Várias vezes na semana 

De vez em quando 

Não jogo 

Com que frequência, em média, você utiliza 
jogos de celular ou computador? 
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alunos participantes da pesquisa é grande, talvez seja esse o motivo de 

concordarem participar de uma pesquisa que visa avaliar os fatores motivacionais 

vinculados a um jogo computacional de Matemática.  

 

 

Gráfico 4 - Frequência com que os participantes jogam no celular ou computador com 
fins educacionais 
Fonte: Autora (2015). 

 

O uso de computadores ou celulares para fins educacionais não se 

apresentou da mesma forma. No gráfico 4, percebe-se que 78,9% dos alunos joga 

‘de vez em quando’ no celular ou no computador com fins educacionais.  

A última pergunta do questionário (Q1) solicitou que os alunos marcassem 

um ‘X’ nas opções ‘não conheço’, ‘não gosto’ ou ‘jogo’, dentre os jogos de raciocínio 

lógico que foram apresentados; e o gráfico 5 apresenta os resultados obtidos.   

 

Gráfico 5 - Afinidade com que alguns passatempos que envolvem lógica 
Fonte: Autora (2015). 
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Percebe-se que os alunos não praticam muito os jogos que foram colocados 

dentre as alternativas, sendo que a maior preferência está no xadrez. Ao final da 

questão 8, incluímos uma outra pergunta, agora aberta, qual seja: “Você joga algum 

outro passatempo que tem raciocínio lógico? Qual?” O resultado está apresentado 

no gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6 - Pergunta aberta sobre outros jogos de raciocínio 
Fonte: Autora (2015). 

 

As respostas apresentadas nessa pergunta aberta, proposta ao final da 

questão 8, apresentou vários jogos que, na opinião dos alunos, são de raciocínio. 

Alguns alunos que responderam, incluíram mais de um jogo, motivo pelo qual a 

quantidade mencionada é superior ao total de participantes na pesquisa. O jogo 

mais citado foi o ‘2048’, mencionado por seis alunos. Este jogo tem por objetivo 

juntar blocos com números, somando-os até formar um bloco no valor de 2048, e 

exige raciocínio para movimentar os blocos da melhor maneira possível para não 

acabar ficando sem movimentos. Ainda, quatro alunos responderam não jogar outros 

jogos de raciocínio, e um aluno deixou a pergunta em branco. De forma geral, o 

grupo não mostrou grande atração pelos jogos de raciocínio.   
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5.2.2 Prova de conhecimentos (PC) 

O objetivo principal deste trabalho está relacionado a questões motivacionais 

ligadas ao uso de um jogo computacional. Dessa forma, resultados específicos de 

aprendizagem não estavam previstos no escopo do estudo.  Contudo, visando 

aproveitar o grupo de alunos que estavam participando da pesquisa, decidiu-se fazer 

uma sondagem acerca do conhecimento matemático desses alunos e um possível 

impacto do jogo sobre esses conhecimentos, sendo elaborada uma prova de 

conhecimentos matemáticos. Seria preferível analisar as possíveis mudanças 

conceituais ao longo da rotina natural escolar, mas, dentro das possibilidades da 

pesquisa, optamos pela aplicação ‘pré-teste’ e ‘pós-teste’ da prova de 

conhecimentos. O próximo gráfico (gráfico 7) apresenta a média de resultados 

obtidos pelos alunos.  

 

 

Gráfico 7 - Média dos resultados dos alunos na prova de conhecimentos (PC) – ‘pré-teste’ e 
‘pós-teste’ 
Fonte: Autora (2015). 
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Primeiramente, percebe-se que a prova apresentou um baixo grau de 

dificuldade para os alunos participantes, pois os resultados mostram uma 

porcentagem alta de acertos. Foram elaboradas questões simples, próximas dos 

conteúdos do jogo. Os participantes da aplicação eram alunos do 1º ano do Ensino 

Médio, já familiarizados com o assunto ‘funções’. Ainda assim, percebe-se que após 

o jogo houve um aumento no número médio de acertos.  

A questão 5 apresentou um resultado ligeiramente inferior no ‘pós-teste’, que 

pode ter sido por consequência da extensão da aplicação, possível cansaço e, 

talvez, pela falta de concentração dos alunos. 

Comparando os resultados individuais do ‘pós-teste’ e do ‘pré-teste’, em 

quatro alunos houve uma diminuição de nota, enquanto para outros seis essa nota 

aumentou, ficando os demais inalterados. Como a sondagem visava tão somente 

uma observação geral da turma – que foi positiva – e não houve grandes 

discrepâncias entre os dois testes, não se levou adiante nenhum questionamento 

desses resultados. 

 

5.2.3 Questionário Motivacional (Q2) 

Utilizamos o questionário motivacional (Q2) conforme as categorias 

motivacionais propostas por Keller (2010) e detalhadas no referencial teórico deste 

trabalho. Dessa forma, o questionário apresentou 20 perguntas, separadas conforme 

as categorias: ‘atenção’, ‘relevância’, ‘confiança’ e ‘satisfação’. As perguntas 

utilizadas no questionário já foram aplicadas e validadas por Lealdino Filho (2013) 

em sua dissertação de mestrado. Os resultados obtidos através desse questionário 

estão organizados na tabela 3 e apresentados nos gráficos seguintes. 
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Tabela 3 - Descrição das respostas dos participantes da pesquisa no questionário 

motivacional 

Categoria Item DT D N C CT 

ATENÇÃO 

Esse jogo me chamou atenção. 0 0 0 15 4 

Esse jogo é atraente visualmente. 0 0 2 11 6 

A qualidade das informações ajudou a prender 
minha atenção. 

0 1 2 8 8 

Os elementos do jogo (desenho, fases, sons) 
ajudaram a me manter atento. 

0 2 3 4 10 

Cada fase apresenta muita informação, isso me 
deixou irritado. 

7 8 4 0 0 

RELEVÂNCIA 

Consegui ver situações matemáticas que já 
conhecia dentro do jogo. 

0 0 0 4 15 

As situações das fases me mostraram a importância 
da Matemática. 

0 1 6 9 3 

Completar o jogo com sucesso foi importante para 
mim. 

0 0 8 6 5 

Através do jogo pude utilizar meus conhecimentos 
matemáticos em situações diferentes. 

0 0 1 12 6 

Consegui relacionar as situações do jogo com 
situações da vida real. 

1 8 5 4 1 

CONFIANÇA 

Ao olhar o jogo pela primeira vez achei que seria 
fácil para mim. 

0 3 3 8 5 

O jogo foi mais difícil de entender do que eu 
gostaria. 

4 5 7 1 2 

Depois de algum tempo, de conhecer melhor o jogo, 
me senti mais confiante para jogar. 

0 0 1 7 11 

Conforme fui passando as fases, percebi que posso 
aprender Matemática jogando. 

0 0 1 10 8 

Ao errar alguma fase, logo pude perceber meu erro 
e isso me motivou para continuar. 

0 0 2 15 2 

SATISFAÇÃO 

Passar de fase me deixou feliz. 0 0 3 7 9 

Gostei tanto do jogo que quero aprender mais 
Matemática. 

2 1 7 8 1 

Eu gostei muito do jogo. 0 0 1 12 6 

Ao aumentar a minha pontuação me senti motivado 
a jogar mais. 

0 0 0 12 7 

É muito legal fazer atividades de Matemática através 
de jogos. 

0 0 1 6 12 

DT – Discordo totalmente; D – Discordo; N – Neutro; C – Concordo; CT – Concordo totalmente 

Fonte: Adaptado de Lealdino Filho (2013). 

 

O primeiro gráfico resultante do questionário motivacional (gráfico 8) 

apresenta as respostas obtidas através das perguntas da categoria ‘atenção’. Para 

Keller (2010), curiosidades, incertezas, surpresas e problemas desafiadores podem 

estimular a atenção.  
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Gráfico 8 - Representação gráfica das respostas dos participantes da pesquisa na 
categoria ‘Atenção’ do modelo de Keller (2010) 
Fonte: Autora (2015). 

 

Algumas perguntas apresentaram respostas bastante positivas por parte do 

grupo, tais como: (i) “Os elementos do jogo (desenho, fases, sons) ajudaram a me 

manter atento” – onde 10 alunos responderam ‘concordo totalmente’, mostrando-nos 

que tais elementos realmente são importantes para que o jogo mantenha a atenção 

dos alunos; (ii) “Esse jogo é atraente visualmente” – pois 11 alunos responderam 

‘concordo’; e seis, ‘concordo totalmente’; (iii) “Esse jogo me chamou atenção” – onde 

15 alunos responderam ‘concordo’; e quatro, ‘concordo totalmente’. Portanto, através 

das respostas obtidas na categoria ‘atenção’ do questionário, tem-se que, na 

percepção dos alunos, o jogo foi atraente sob o ponto de vista da arte, dos sons e do 

enredo, a ponto de se manterem atentos às situações que estavam acontecendo.  

No entanto, deve-se analisar com critério o resultado do quesito ‘atenção’, 

pois não se pode deixar de levar em consideração o fato de a ‘atenção’ estar 

associada aos diferentes estímulos que os alunos estavam recebendo através do 

jogo, uma vez que elementos como a arte, os sons e o enredo aguçavam a 

curiosidade dos mesmos para ver o que estava por vir nas próximas fases. Ainda, 

não se pode deixar de ressaltar que alguns alunos apresentaram dúvidas quanto à 

mecânica do jogo (não sabiam, por exemplo, o que deveriam fazer assim que as 
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fases iniciavam), o que demonstra justamente a falta de atenção para com as 

instruções que antecediam cada fase. 

Durante a aplicação do jogo, percebeu-se que os alunos se surpreendiam 

com os sons e demais elementos que foram aparecendo no decorrer das fases, tal 

como o som do ‘porquinho grunhindo’, gerado momentos de erro – momento em que 

os alunos riam e se divertiam; e o som do ‘superporquinho’, gerado quando obtidos 

três acertos consecutivos – nesse caso, os alunos que ainda não haviam 

conquistado este elemento e se mostravam ansiosos para conseguir tal feito.  

 Para a categoria ‘relevância’, os dados obtidos estão apresentados no 

gráfico 9. Keller (2010) considera que a relevância pode ser obtida através de 

elementos importantes aos alunos, como: uma linguagem familiar, elementos já 

conhecidos e conexão entre conteúdos.  

 

 

Gráfico 9 - Representação gráfica das respostas dos participantes da pesquisa na 
categoria ‘Relevância’ do modelo de Keller (2010) 
Fonte: Autora (2015). 

 

A questão: “Através do jogo pude utilizar meus conhecimentos matemáticos 

em situações diferentes” apresentou 12 respostas ‘concordo’; e seis, ‘concordo 

totalmente’. Percebe-se que o jogo possibilitou a aplicabilidade dos seus 

conhecimentos em outras situações, além de permitir que os participantes 
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visualizassem situações matemáticas já conhecidas por eles – na questão: 

“Consegui ver situações matemáticas que já conhecia dentro do jogo”, quatro alunos 

responderam ‘concordo’; e 15, ‘concordo totalmente’.  

Já a questão que apresentou uma quantidade considerável de respostas 

‘discordo’, assinalada por oito alunos, foi: “Consegui relacionar as situações do jogo 

com situações da vida real”, o que pode ser justificado pelo enredo lúdico proposto 

no jogo, onde as situações que acontecem no decorrer das fases realmente não 

seriam aplicadas em situações reais da vida, como ‘bolas de fogo’ atingindo 

porquinhos, por exemplo. Um cenário diferente poderia, talvez, levar os alunos a 

relacionar a forma da parábola com a trajetória de objetos reais lançado no ar. 

Keller (2010) ainda considera que, dentre os fatores motivacionais, a 

‘confiança’ tem um papel relevante, visto que, através dela o aluno sente-se capaz 

de aprender e atingir seus objetivos. No gráfico 10 é possível perceber as respostas 

obtidas nas perguntas dessa categoria. 

  

 

Gráfico 10 - Representação gráfica das respostas dos participantes da pesquisa na 
categoria ‘Confiança’ do modelo de Keller (2010) 
Fonte: Autora (2015). 
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‘concordo totalmente’ – sendo que, durante os exercícios tradicionais de Matemática, 

o erro nem sempre é compreendido sem a intervenção do professor, e, por vezes, 

esse erro causa desânimo ao aluno. A questão: “Conforme fui passando as fases, 

percebi que posso aprender Matemática jogando” apresentou 10 alunos 

respondendo ‘concordo’; e oito, ‘concordo totalmente’. Outra questão que se 

destacou foi: “Depois de algum tempo de conhecer melhor o jogo eu me senti mais 

confiante para jogar” – onde sete alunos responderam ‘concordo’; e 11, ‘concordo 

totalmente’, respostas estas que demonstram que, depois de certo tempo, o jogo 

proporciona confiança para seguir em frente. A questão que apresentou resultados 

mais divergentes foi: “O jogo foi mais difícil de entender do que eu gostaria” – essa 

dificuldade mencionada pelos alunos pode estar associada à falta de leitura das 

instruções operacionais dadas em cada uma das fases, uma vez que sem saber o 

que fazer o jogo se tornou difícil.  

Através dos resultados obtidos na categoria ‘confiança’, conclui-se que por 

meio do jogo os alunos demonstraram realmente confiança para resolver situações 

matemáticas e, mesmo diante dos erros, sentiram-se motivados e desafiados para 

resolver as fases. Foi possível perceber esse envolvimento dos alunos com o jogo e 

com o erro durante a aplicação do mesmo: ao errar, eles logo percebiam o que havia 

acontecido e/ou, então, já questionavam entre si o que deveria ser feito para 

avançar, sem gerar desmotivação, ao contrário, proporcionava motivação e 

ansiedade para acertar na próxima jogada. Situações de desânimo e desconfiança 

com a Matemática são bastante vivenciadas pelos professores da disciplina. Não é 

incomum um aluno relatar que ‘odeia’ a Matemática, que ‘sempre foi mal’ ou que 

‘nunca irá aprender’. Tais alunos provavelmente tiveram experiências negativas com 

a disciplina, com algum conteúdo ou com o professor, e perderam a confiança das 

suas potencialidades.  

A última categoria proposta no modelo ARCS de Keller (2010) é a 

‘satisfação’. Essa categoria apresenta as respostas no gráfico 11.  
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Gráfico 11 - Representação gráfica das respostas dos participantes da pesquisa na 
categoria ‘Satisfação’ do modelo de Keller (2010) 
Fonte: Autora (2015). 

 

À exceção de: “Gostei tanto do jogo que quero aprender mais Matemática” – 

onde as respostas dos alunos ficaram divididas entre ‘neutro’, com sete; e 

‘concordo’, com oito –, as demais questões dessa categoria apresentaram respostas 

com grande concentração nas opções ‘concordo’ e ‘concordo totalmente’.   

O mesmo foi percebido no momento da aplicação do jogo, onde os alunos 

externaram o contentamento ao ‘salvar’ o porquinho ou ao obter o bônus do 

‘superporquinho’ – comemoravam e vibravam uns com os outros. Foi nítida a 

satisfação apresentada ao concluírem as fases. 

O referencial teórico dessa dissertação expôs algumas possibilidades pelas 

quais os alunos apresentam baixo desempenho ou motivação para com a disciplina 

de Matemática. Através do modelo ARCS de motivação, Keller (2010) finaliza suas 

categorias com ‘satisfação’, afirmando que a aprendizagem deve ser satisfatória. 

Nesse contexto, o fato de os alunos apresentarem resultados favoráveis para as 

perguntas dessa categoria no questionário nos remete a perceber que o jogo 

possibilita a satisfação necessária para o bem estar e, da mesma forma, para o 

aprendizado, pois, ao vencer as fases, gera-se um sentimento de conquista, de 

vitória, de dever cumprido, deixando o indivíduo feliz. Não queremos dizer que 
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através do jogo o aluno estará aprendendo o assunto matemático, mas sim, que 

pode se sentir motivado para enfrentar as dificuldades que possam surgir na 

disciplina. 

 

5.2.4  Repercussões da Aplicação Final 

Como já descrito neste trabalho, para a aplicação do projeto final os 

participantes selecionados não foram os alunos do 9º ano, mas sim, do 1º ano do 

Ensino Médio – devido ao posicionamento do conteúdo necessário para o jogo na 

ementa da série (assunto ‘funções do 1º e 2º graus’). Portanto, os alunos atuais do 

9º ano (em 2015) da professora que desenvolveu esta pesquisa não puderam 

participar dessa aplicação. Mesmo assim, estavam cientes do desenvolvimento da 

pesquisa e que um jogo havia sido produzido como produto do trabalho. A princípio, 

ficaram ‘chateados’ por não poderem participar, mas compreenderam perfeitamente 

o motivo. 

A ansiedade desses alunos para o dia em que poderão ter acesso ao jogo 

se mantém a cada novo conteúdo que se inicia – alguns questionam: “Esse já vai ser 

o conteúdo do jogo?” ou “Quando poderemos jogar?”. Logo, percebe-se a motivação 

que um jogo pode proporcionar aos alunos, pois, mesmo sem ter conhecimento 

sobre ‘o que é esse jogo’ e sem tê-lo visto, criou-se uma grande expectativa pelo 

acesso à matéria – que é pré-requisito – para, então, ter a possibilidade de vivenciar 

esse momento que, supostamente, será divertido.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Matemática, de maneira geral, é uma disciplina de grande impacto para 

diversos estudantes. A literatura estudada nesta dissertação aponta alguns fatores 

que levam às dificuldades dos estudantes. Duval (2012) relaciona este problema 

com as variações de simbologia que um mesmo objeto matemático possui, e, por 

essa variedade de representações semióticas, a disciplina torna-se tão complexa. 

Para o aluno aprender, é preciso que ele esteja envolvido, atento e concentrado aos 

assuntos apresentados, fatores que nem sempre são alcançados pelos métodos 

tradicionais de ensino.  

Portanto, buscar alternativas atraentes e motivadoras aos alunos é 

fundamental nesse contexto. A motivação também é apontada por outros autores, 

como Keller (2010), como um fator relevante para o trabalho dos alunos.  

Assim, consideramos que a inserção das tecnologias, aliada ao cenário dos 

jogos, torna-se um caminho interessante para romper as barreiras entre a 

formalidade das aulas tradicionais e os interesses dos alunos atuais, visto que a 

realidade tecnológica é fato consumado na vida das pessoas e, principalmente, na 

rotina dos nossos alunos, que estão conectados diariamente aos celulares, às redes 

sociais e aos jogos computacionais. Enfim, a utilização desses atraentes meios 

como artifício para a aprendizagem é uma tendência que precisa ser acompanhada. 

Buscou-se responder ao seguinte problema: um jogo computacional pode 

trazer contribuições para a motivação dos alunos acerca conteúdo ‘funções’? 

Diante do nosso problema de pesquisa, estabelecemos duas hipóteses 

iniciais, sendo que a primeira foi: o jogo traz motivação aos alunos. A análise dessa 

hipótese possibilitou uma reflexão sobre o aspecto afetivo com que os estudantes se 

relacionaram com o jogo e com a disciplina. A segunda hipótese, que foi criada para 

aproveitar os dados da pesquisa, foi a seguinte: o jogo pode contribuir com o 

aprendizado do conteúdo. 

A fim de responder o problema de pesquisa e alcançar o objetivo proposto, o 

desenvolvimento do trabalho contou com várias possibilidades para enredo, arte e 

fases, e a nossa dificuldade estava em estabelecer algo que não se tornasse apenas 

uma versão ‘computacional’ das atividades que são comumente realizadas pelo livro 

didático. Optamos, então, por fases simples, com conceitos básicos e telas com 
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poucos textos, visando aproximar-se da realidade comum de um jogo 

computacional. 

A aplicação do projeto piloto teve muita importância para o desenvolvimento 

deste trabalho, pois nela foi possível sinalizar problemas técnicos e identificar que as 

situações envolvidas no enredo e na arte das fases poderiam ter um formato bem 

simples que, mesmo assim, não influenciaria negativamente no interessante dos 

alunos pelo jogo ligado à disciplina de Matemática. Já no projeto piloto pudemos 

perceber o envolvimento e motivação dos alunos para com as situações que 

estavam envolvidas nas fases. Nas aulas subsequentes à aplicação do jogo, o grupo 

de alunos de cada turma que participou do projeto piloto relatou com empolgação o 

que vivenciaram na tarde em que jogaram o ‘jogo dos porquinhos’, instigando a 

curiosidade dos demais alunos da sala que não haviam participado da proposta, 

aplicada em contraturno. 

Com a aceitação do projeto piloto, foi possível alicerçar o projeto final e 

aplicá-lo, buscando analisar efetivamente os resultados motivacionais decorrentes 

do uso do jogo computacional. 

Através dos instrumentos utilizados e apresentados na metodologia, 

percebemos que a primeira hipótese do trabalho foi cumprida: ‘o jogo computacional 

traz motivação aos alunos’. Com o questionário motivacional (Q2) – aplicado com 

base nas categorias do modelo ARCS (Atenção, Relevância, Confiança e 

Satisfação), elencadas por Keller (2010) –, pudemos perceber que as respostas 

assinaladas apresentaram índices favoráveis quanto à motivação esperada pelo 

jogo. Percebemos isso também na análise dos dados qualitativos, no registro do 

período em que os alunos estavam jogando: foram risos, momentos de atenção, 

comemoração e vibração registrados pelas câmeras e registrados pela 

pesquisadora. 

Quanto à segunda hipótese: ‘o jogo contribuir para o aprendizado do 

conteúdo’, não foi possível retirar resultados estatísticos significativos a partir da 

opção metodológica escolhida, a ‘prova de conhecimentos’. Uma alternativa para 

uma análise mais conclusiva dessa hipótese seria uma separação do grupo 

analisado em dois: grupo de controle e grupo teste.  

Porém, devido à segunda hipótese não integrar a base deste trabalho – que 

focou questões motivacionais – optamos pela aplicação de uma avaliação (pré e pós 

jogo). Os alunos apresentaram um bom aproveitamento já na aplicação que 
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antecedeu ao jogo, o que nos fez refletir sobre duas possibilidades: (i) um baixo grau 

de dificuldade nas perguntas da prova de conhecimentos; e/ou (ii)  um alto 

conhecimento dos alunos acerca do assunto. O desenvolvimento da prova baseou-

se nas questões que seriam apresentadas pelas fases do jogo, que em sua 

‘simplicidade’ buscavam exibir conceitos já conhecidos pelos alunos a fim de motivá-

los ao estudo da disciplina de Matemática. Talvez a facilidade encontrada pelos 

alunos ao responderem o questionário também esteja associada ao fato de estarem 

estudando o assunto pela segunda vez, pois, os alunos da aplicação final foram do 

1º ano do Ensino Médio, sendo que o resultado apresentado poderia ser outro se os 

alunos dessa aplicação fossem do 9º ano do Ensino Fundamental II, momento de 

contato inicial com o assunto ‘funções’. 

Na realização da mesma prova de conhecimentos no ‘pós-jogo’, os 

resultados apresentados foram, em média, superiores aos do ‘pré-jogo’. Mas 

analisando os resultados individuais dos alunos, percebemos que alguns baixaram 

seus acertos nas questões após o jogo. Portanto, não pudemos extrair resultados 

conclusivos dessa hipótese. Talvez uma análise diária das aulas subsequentes nos 

apresentasse resultados melhores do que uma única prova após o jogo – o que 

também não foi possível de ser avaliado, uma vez que os alunos participantes não 

são mais do 9º ano, classe em que a pesquisadora trabalha. 

Fazendo uma analogia ao quadro 1, apresentado no referencial teórico desta 

dissertação, o qual compara as vantagens e desvantagens do uso de jogos em sala 

de aula, percebe-se, diante dessa experiência, algumas das vantagens do uso de 

jogos para o ensino, descritas por Grando (2000) desta forma: motiva os alunos para 

aprender; auxilia no desenvolvimento de resolução de problemas; estimula a 

socialização entre os alunos e possibilita ao diagnóstico de erros no processo de 

aprendizagem. Como desvantagem da utilização do jogo, principalmente ao tratar-se 

de um jogo computacional, pode-se mencionar a dificuldade de acesso gerada pela 

necessidade de bons computadores e a dependência de acesso da internet. 

Concluiu-se o trabalho com a confiança de que aproveitar os recursos 

tecnológicos, tão presentes no cotidiano das pessoas, ou outros, como exemplo dos 

jogos, reflete positivamente na motivação dos alunos. Sendo assim, o objetivo geral 

do trabalho foi cumprido – um jogo computacional traz motivação para os alunos no 

estudo de funções do ‘1º e 2º graus’.  
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Sair da rotina, criar expectativas e ser surpreendido pelo ‘novo’ são 

elementos que trabalham questões emocionais em qualquer ser humano. O 

envolvimento lúdico ocasionado pelo jogo torna o estereótipo da disciplina de 

Matemática mais agradável. Porém, trata-se de uma linha tênue entre o sucesso e o 

fracasso. Os objetivos devem estar bem definidos, e o professor bem preparado, 

para todas as situações possíveis, como imprevistos, para nortear a atividade para o 

fim desejado e não deixar que esta se torne apenas uma brincadeira, sem um 

aproveitamento educativo real. 

Para trabalhos futuros, esperamos aperfeiçoar as fases que já estão 

‘rodando’ e desenvolver mais fases para o jogo, a fim de contemplar outros itens do 

conteúdo ‘funções’, tais como: estudo do vértice, dos zeros ou raízes, pontos de 

máximo e mínimo. 

Outra possibilidade para trabalho futuro é reformular o jogo de maneira a 

associar o conteúdo de funções com conteúdos de Física do 9º ano do Ensino 

Fundamental II. Seria interessante aliar situações lúdicas e problemas da Física que 

estejam associados aos conceitos da Matemática, a fim aumentar a relevância do 

conteúdo matemático ‘funções’ ao demonstrar suas aplicabilidades em situações 

reais. 

Por fim, como proposta de estudo futuro, espera-se investigar mais sobre 

Duval, especificamente sobre suas contribuições diante do funcionamento cognitivo 

dos alunos e as representações semióticas dos objetos matemáticos, a fim de 

amenizar as dificuldades enfrentadas pelos alunos na Matemática.  
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APÊNDICE A – Atividades de função do 2º grau com a utilização do software 
Geogebra 
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                          TRABALHO 4º BIMESTRE – FUNÇÃO DO 2º GRAU  

               UTILIZANDO O SOFTWARE GEOGEBRA 

Procedimentos: 

a) salvar cada função separadamente, ex. função_1_a; 

b) ao finalizar o trabalho, colar as imagens obtidas no Geogebra num arquivo do word e 

convertê-lo para pdf para entregar à professora;  

c) inserir a malha quadriculada; 

d) inserir 3 controles deslizantes, sendo eles: a, b e c, altere o intervalo variando de -10 a 

10; 

e) inserir no campo de entrada a função geral do 2º grau            ; 

f) alterar os coeficientes e verificar qual é variação obtida no gráfico. De que forma cada 

coeficiente modifica o gráfico?  

g) inserir as funções referentes ao número 1; 

h) analisar no gráfico o ponto referente ao vértice e aos zeros (caso existam); 

i) inserir no campo de entrada as fórmulas para o vértice     
  

   
                

   e para os zeros                 
    

  
 , os valores apresentados pela fórmula 

correspondem aos analisados anteriormente no gráfico? 

 

1.  

a)           

b)           

c)       

d)            

e)        

f)          

g)            

h)           

 
2. Um projétil é lançado partindo de um ponto A, chegando ao ponto B. Sua 

trajetória é descrita pela função            . Determine a altura máxima 

alcançada pelo projétil. 

 
3. Um dardo é lançado da origem, segundo um determinado referencial, e percorre 

a trajetória de uma parábola. A função que representa essa parábola é   

      . Quais são as coordenadas do ponto onde esse dardo atinge sua altura 

máxima? Quais são os pontos de lançamento e chegada do dardo, sendo o eixo 

x o parâmetro? 
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4. Um míssil é lançado de um submarino e desenvolve a trajetória da parábola 

descrita pela lei 

 

    
 

 
   

 

 
   . Essa trajetória é interrompida quando o míssil atinge uma 

rocha em um lago. Considerando que o eixo x é o nível do mar, quais são as 
coordenadas da rocha? Em que ponto o míssil atinge sua altura máxima? (Ver 
foto p. 201) 
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APÊNDICE B – Fórmulas para entrada no software Geogebra 
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Y=a*x^2+b*x+c 

 

x_v=(-b)/(2*a) 

y_v=a*x_v^2+b*x+c 

 

x_1=(-b+sqrt(b^2-*a*c))/(2*a) 

 

x_2=(-b-sqrt(b^2-*a*c))/(2*a) 
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APÊNDICE C – Termo de consentimento da escola 
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APÊNDICE D – Termo de consentimento dos pais 
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TERMO DE CONSENTIMENTO DOS PAIS 

 

Eu, ______________________________________________________, 

portador do RG: __________________________________, responsável pelo aluno 

(a) __________________________, declaro que obtive informações sobre a 

pesquisa de mestrado intitulada: “UM JOGO COMPUTACIONAL COMO 

PROPOSTA PARA O ESTUDO DE FUNÇÕES” que será desenvolvida no Colégio 

Sagrada Família, durante o primeiro semestre de 2015 e autorizo a utilização de 

imagens de meu (minha) filho (a), obtidas durante a realização do trabalho, assim 

como a utilização de atividades desenvolvidas em sala de aula e laboratório de 

informática, desde que o nome dele (a) seja preservado. 

Declaro também que não recebi, ou receberei qualquer tipo de pagamento por 

esta autorização, nem reclamarei direitos à utilização de imagens ou qualquer outro. 

  

   Ponta Grossa, ___ de __________ de 2015. 

  

_________________________________  

Assinatura do pai ou responsável 
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APÊNDICE E – Questionário Demográfico 
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APÊNDICE F – Prova de conhecimentos 
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APÊNDICE G – Questionário Motivacional Baseado no modelo de Keller (2010) 
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