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RESUMO 

 

 

No contexto atual, é crescente o número de alunos que estão inseridos numa geração Y, 

também chamada de “geração da internet”, que passam por grandes transformações 

educacionais e tecnológicas e conseguem realizar várias tarefas ao mesmo tempo, 

simplesmente com o uso de smartphones. Tais alunos pensam de forma diferente e, 

consequentemente, os docentes necessitam trazer novas abordagens para o ensino de 

matemática que contemplem sua totalidade ou, pelo menos, aproximem-se dessa diversidade 

de estilos e ritmos de aprendizagem dos alunos. Assim, surge a possibilidade de utilizar a 

lógica dos games numa visão educacional e conectada com as práticas de recentes 

investigações da Neurociência, tendo em vista que nossos alunos estão, o tempo todo, lidando 

com milhares de informações com rapidez, porém se esquecem com uma velocidade similar. 

Nessa perspectiva, esta dissertação tem o objetivo de apontar e de analisar percursos 

metodológicos para a prática pedagógica de Matemática, usando alguns pressupostos da 

gamificação e da Neurociência no ensino de função quadrática. Esta pesquisa é norteada por 

um estudo de natureza qualitativa, do tipo exploratório-descritivo, especificamente de caso 

etnográfico, e discute sobre como a Neurociência e os games/gamificação contribuem para a 

construção do conhecimento matemático, especificamente no que se refere ao conteúdo de 

função quadrática, com base na aplicação de uma entrevista semiestruturada e em observações 

de aula, que resultaram em notas de campo, e questionários com a professora e os alunos de 

uma turma do 9º ano de uma escola pública da rede municipal de ensino do sertão paraibano, 

durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. Por fim, o trabalho com a 

integração entre os conhecimentos debatidos por Gee (2007), Werbach & Hunter (2012) e 

Fonseca (2017) nos direciona para refletir sobre o ensino atual de Matemática, que evidencia 

o protagonismo dos alunos e apresenta a motivação como aliado do professor. 

 

Palavras-chave: Ensino de Matemática. Neurociência. Games. 



 
 
 

ABSTRACT 

 

 

In the current context, the number of students in a Y generation, also called "internet 

generation", who undergoes major educational and technological transformations, is able to 

perform several tasks at the same time, simply by using smartphones. Thus, these students 

think differently and, consequently, teachers need to bring new approaches to mathematics 

teaching that contemplate their totality, or at least approach this diversity of student learning 

styles and rhythms. Thus, it is possible to use the logic of games in an educational vision and 

connected with the practices of recent investigations of neuroscience, considering that our 

students are at all times dealing with thousands of information quickly, but forget at a speed 

similar. In this perspective, this dissertation aims to identify and analyze methodological 

trajectories for the pedagogical practice of Mathematics, using some presuppositions of 

gamification and neuroscience, in the teaching of quadratic function. This research is guided 

by a research of a qualitative nature, exploratory-descriptive, specifically an ethnographic case 

study and discusses how neuroscience and games / gamification contribute to the construction 

of mathematical knowledge, specifically with regard to the content of function based on the 

application of a semistructured interview, classroom observations, which resulted in field 

notes, and questionnaires with the teacher and the students of a 9th grade class from a public 

school of the municipal education network of the Sertão Paraíba, (Gee, 2007), Werbach & 

Hunter (2012) and Fonseca (2017) lead us to reflect on the current teaching of Mathematics, 

which highlights the protagonism of the students and presents the motivation as an ally of the 

teacher. 

 

Keywords: Mathematics Teaching. Neuroscience. Games. 
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Por uma viagem fascinante... 

 

Não são apenas estrelas no universo que 

fascinam o homem com seu impressionante 

número. O nosso universo biológico interno é 

uma gigante “galáxia” com centenas de 

bilhões de pequenas células nervosas – 

denominadas neurônios que formam o cérebro 

e o sistema nervoso – essas comunicam-se 

umas com as outras pelos pulsos 

eletroquímicos para produzir atividades 

mentais e físicas, sem as quais não seria 

possível expressarmos toda a nossa riqueza 

interna sem perceber o nosso mundo externo, 

como som, cheiro, sabor e, também luz e 

brilho, inclusive o das estrelas. No 

aprendizado, é essencial estimular o pensar 

sobre o Pensar.  

(RELVAS, 2014, p.44) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apresentamos, aqui, os pontos que marcaram a escolha do objeto de estudo desta 

pesquisa, os principais motivos que nos levaram a fazer o trabalho, a problemática, os 

objetivos, a trilha metodológica de maneira sucinta e a estrutura da dissertação por capítulos. 

 

1.1 PARA INÍCIO DE CONVERSA 

 

Tudo começou há duas décadas, quando ingressei nos anos iniciais do ensino 

fundamental e, desde então, os estudos sempre apresentaram um papel fundamental na minha 

história de vida. Quem diria que uma criança extremamente tímida podia tornar-se um 

professor da educação básica, um neuropsicopedagogo, ministrante de cursos de formação 

continuada e um apaixonado pela área de educação e que, a cada dia, mantém-se imerso numa 

curiosidade de compreender como os alunos aprendem e quais as relações existentes entre a 

aprendizagem, o cérebro humano e as estratégias utilizadas pelos docentes em sala de aula. 

Muitas pessoas foram responsáveis por essa façanha, em especial, minha avó materna, que 

sempre demonstrou um apoio incondicional para a evolução de meu crescimento pessoal, 

acadêmico e profissional. 

Na minha infância, a maior parte das crianças recebia como presente um carrinho de 

animais ou uma bola de futebol. Contrariamente, meu brinquedo preferido era um quadro 

negro pequeno, uma caixa de giz e uma esponja, por sinal, um presente de vovó Cilene, que 

sempre estava disposta a me incentivar na busca do conhecimento, mesmo diante das 

dificuldades advindas de cunho social e financeiro. 

Desse modo, o desejo de aprender e de ensinar sempre estive presente em minha 

caminhada estudantil. Eu era conhecido como o nerd da turma, porque tinha facilidade de 

fazer as tarefas e obtinha boas notas, principalmente em Matemática, uma disciplina pela qual 

tenho, até hoje, um apego inexplicável, uma motivação intrínseca. Desde criança, trazia uma 

angústia quando observava a maioria dos alunos com resultados negativos nas aulas de 

Matemática e me perguntava por que isso acontecia com meus colegas, e não, comigo. Assim, 

aos 13 anos de idade e cursando a 7ª série do ensino fundamental (atualmente 8º ano), tive a 

ideia de dar aulas de reforço para crianças que necessitavam de lições extras de Matemática. 

Sentia uma sensação diferente, pois fazia o que gostava e contribuía com as finanças da 

família. 

No ensino médio, comecei a desenvolver a preferência por duas disciplinas: Biologia, 
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porque a professora tinha domínio sobre a turma e sobre os conteúdos e utilizava estratégias 

de ensino diferenciadas, fatores que contribuíam para essa afinidade; e Matemática, por 

apresentar uma relação amorosa desde os primeiros anos de escolaridade. Essa aproximação 

foi reforçada pela Professora Vernalba Costa, que me incentivava e dizia que minha estrela 

sempre iria brilhar ao longo dos meus estudos. Ela foi uma das pessoas responsáveis pela 

escolha do curso superior de Licenciatura em Matemática, em que ingressei no ano de 2011. 

Além de destacar as razões pessoais, também esclareço os motivos acadêmicos e 

profissionais que me levaram a investigar o objeto de estudo desta pesquisa e falo das aflições 

e das inquietações iniciais, reflexos observados na prática docente nos anos finais do ensino 

fundamental do componente curricular de Ciências e Matemática, no qual tive o prazer de 

desenvolver atividades na condição de bolsista de iniciação à docência nos anos de 2011, 

2012 e 2014, em escolas da rede estadual de ensino no interior da Paraíba – PB. 

As dificuldades de aprender continuaram sendo observadas ao lidar com crianças e 

adolescentes, participantes de um programa social (Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos – SCFV), na mesma região da Paraíba, já que o reforço escolar mais procurado 

pelos pais era voltado para a disciplina Matemática, justamente pelo fato de os alunos 

apresentarem dificuldades para resolver problemas matemáticos elementares. 

Atualmente, leciono em turmas de 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, integrado ao 

Curso Técnico em Edificações no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba – Campus Itaporanga e, mesmo sendo um público que lida com tecnologias e 

participa de projetos de pesquisa, ensino e extensão, identificamos certo nível de dificuldades 

de aprendizagem em Matemática, advindas de um ensino fundamental com deficiências nos 

mais diversos aspectos, como na linguagem matemática, que reflete na interpretação e na 

compreensão de problemas matemáticos e no conteúdo do currículo básico de, por exemplo, 

operações elementares de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, 

dentre outros. 

Em contrapartida, temos um público notável de alunos que apresentam um raciocínio 

lógico rápido. Tal fato pode ser resultado da vivência com os jogos eletrônicos, com os games 

e com os aplicativos de smartphone, que, a cada dia, são mais utilizados pelos alunos nas 

horas vagas e, até mesmo, no intervalo das aulas. 

Partindo dessas observações, notamos que os alunos se envolvem de modo diferente 

com as tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), com destaque para os 

games, os jogos eletrônicos e os smartphones, de forma surpreendente, e ficam atentos ao 

momento do jogo. A atenção focada é um elemento de extrema relevância para a 
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aprendizagem, e os games educativos e os jogos comerciais podem ser considerados 

facilitadores do processo de aprender, tanto para explorar conteúdos matemáticos quanto 

outras habilidades de concentração, rapidez e memória. Através dos jogos comerciais, os 

jogadores podem aprender conteúdos matemáticos de maneira natural, enquanto realizam 

situações e níveis de partida que envolvem cálculos. 

Numa simples conversa com os alunos, percebemos que os games, sejam comerciais 

e/ou educativos, podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades distintas, dentre 

elas, a maturidade no momento de vivenciar situações consideradas frustrantes na vida real, 

criatividade, imaginação, autonomia para tomar as próprias decisões e propiciar momentos de 

felicidade. Assim, não podemos pensar em práticas que enfatizem a mecanização e a 

resolução de uma infinidade de exercícios. Os próprios alunos afirmam que os games 

modificam a aprendizagem e desenvolvem a vontade de aprender e melhorar a cada situação 

vivenciada. 

Ao identificar essa realidade, utilizamos diferentes estratégias e recursos que 

desmitificavam a ideia de uma sala de aula homogênea e que estava habituada com aulas 

tradicionais e repetitivas. Porém nossos alunos “nativos digitais”, conforme elucida Prensky 

(2010), não estão parados e aprendem em diversos lugares, espaços e com abordagens 

diversificadas. Por essa razão, o docente precisa refletir sobre a avalanche de transformações 

que acontecem diariamente na sociedade atual, que interferem no processo de ensinar e, 

consequentemente, no de aprender. 

Partindo dessa realidade e agregando as lacunas da formação inicial da graduação em 

Matemática (2011-2015), decidimos buscar um curso de formação continuada em 

Neuropsicopedagogia Institucional e Clínica que pudesse contribuir para a busca de atividades 

e estratégias que chamassem a atenção dos alunos no processo de aprender. Afinal, como 

docentes, precisamos entender como podemos ensinar, tendo em vista que nosso aluno tem 

diversas maneiras de aprender. Em contrapartida, os relatos de experiência trazidos em cursos 

de formação continuada sobre distúrbios de aprendizagem nos levam a reflexões que 

transcendem o discurso sobre as dificuldades e os problemas de aprendizagem e enfatizam 

termos mais específicos relacionados aos distúrbios e aos transtornos, ocasionados por 

disfunções neurais. 

Outro ponto importante que nos motivou a fazer a pesquisa é a forma como grande 

parte dos docentes trabalha com o ensino de Matemática e suas aplicações, pois, muitas vezes, 

o aluno sequer apresenta conhecimentos básicos de Matemática ou até mesmo mostram 

dificuldades para utilizá-la em diversos contextos e aplicações práticas. 
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Além disso, podemos enumerar uma lista de angústias que reforçam o desejo de 

mergulhar na pesquisa proposta, dentre elas, a observação de dificuldades de aprendizagem 

em Matemática; a necessidade de compreender a forma como os alunos aprendem, tendo em 

vista que alguns professores não têm acesso aos conhecimentos sobre a Neurociência ou as 

relações entre suas contribuições para a educação, a transição dos alunos entre o ensino 

fundamental I (1º a 5º ano) e o ensino fundamental II (6º a 9º ano), por terem perdido o 

contato com o professor polivalente e, em alguns casos, passam a ter uma concepção mais 

fragmentada a respeito dos componentes curriculares, tidos como dissociados de sua 

realidade; e os dados quantitativos mostrados pelos indicadores educacionais (IDEB), que 

mostram que algo precisa mudar no ensino de Matemática, a fim de obtermos resultados mais 

satisfatórios, o que também nos leva à problemática de nossa pesquisa. 

 

1.2 PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA 

 

O rendimento escolar no componente curricular de Matemática é amplamente 

discutido nos dias atuais. Porém, a aprendizagem não depende exclusivamente da maneira 

como os professores lecionam os conteúdos matemáticos. Outros fatores estão inseridos no 

processo de ensino, como os estilos e os ritmos de aprendizagem dos alunos, advindos de 

fatores socioemocionais, genéticos, pedagógicos e socioculturais. Assim, como o professor 

pode aplicar, nas aulas de Matemática, as contribuições da Neurociência associadas aos 

elementos dos games, já que o sistema de ensino necessita de uma reformulação mais ampla, 

levando em consideração que o processo de aprendizagem é complexo, e o cérebro reage aos 

estímulos do meio onde os sujeitos estão inseridos? 

Essa mudança precisa ultrapassar os aspectos quantitativos apresentados pelos 

indicadores educacionais e elevar a importância do trabalho docente com estratégias 

inovadoras que se preocupem com a avaliação qualitativa, já que nos deparamos com um alto 

nível de desinteresse dos alunos porque os métodos de ensino que estão sendo empregados em 

sala de aula atraem menos a atenção dos alunos do que os recursos disponíveis fora do 

contexto escolar, com destaque para os jogos digitais e os games, que podem nos ajudar a 

intervir nesse processo de aversão à Matemática. 

Isso se deve ao fato de a maioria dos professores de Matemática apresentar certa 

resistência às tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC) e são poucos os que 

recorrem ao uso de estratégias inovadoras que facilitem a aquisição de habilidades e 

competências necessárias para que os alunos problematizem, questionem e levantem dúvidas 
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pertinentes na sala de aula e não tomem como verdade a imensidão de conteúdos trabalhados, 

que, muitas vezes, são desvinculados da realidade da escola, que dispõe de recursos diversos 

para modificar e ressignificar as práticas de ensino, mas só os utilizam restrita e 

inadequadamente. Sobre a introdução das TDIC na escola, Almeida (2008, p.125) enuncia: 

 

As práticas avançam, tropeçam, contornam obstáculos e traçam trajetórias 

singulares, mas apesar da crescente quantidade de equipamentos colocados 

nas escolas, da articulação triádica entre equipamentos, conexão e 

desenvolvimento profissional de educadores observada tanto nos países mais 

ricos como nos mais pobres, a concretização das ações se mostra aquém dos 

objetivos, metas, desejos e utopias do discurso humanista, da prática crítico- 

reflexiva, do compromisso ético e solidário. 

 
 

Convém enfatizar que, apesar do progresso tecnológico e da disponibilidade de 

recursos didáticos para inovar as práticas pedagógicas, alguns professores da Educação 

Básica adotam em suas práticas procedimentos que estimulam o educando a mecanizar a 

Matemática e a decodificar fórmulas e regras abstratas.  

Essas abordagens metodológicas são fortes indícios do baixo rendimento escolar 

em Matemática dos estudantes brasileiros. Portanto, a angústia vivenciada por grande parte 

dos professores nas escolas é preocupante. Nessa direção, os indicadores nacionais 

também reforçam esses resultados abaixo da média, como é o caso do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB) e do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). 

O IDEB é responsável por verificar a qualidade do aprendizado em nível de Brasil 

e determinar metas com a finalidade de avançar em termos de aprimoramento do ensino. 

Analisando o contexto atual do ensino de Matemática, podemos ressaltar que as 

dificuldades de aprendizagem vêm aumentando a cada dia, conforme mostram os 

resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), entre os anos de 

2007 e 2015, como ilustrado imagem abaixo, evidenciando o IDEB e suas projeções 

futuras até o ano de 2021. 
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Quadro 01 - Anos finais do ensino fundamental 

 
Fonte: Saeb e Censo escolar. Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br/resultado>. Acesso em: 02 

abr. 2017 às 10h30min. 

 

Analisando os dados acima, constatamos que o índice de desenvolvimento da 

educação básica, nos anos finais do ensino fundamental, em nível de Brasil, não obteve metas 

projetadas desde o ano de 2013, até o presente momento, inclusive as escolas de rede privada 

de ensino não vêm atingindo a meta desde o ano de 2009. Do mesmo modo, visualizamos que 

os índices obtidos vão se distanciando das projeções futuras. Esses resultados abaixo da média 

podem estar relacionados a fatores advindos de origens diversas, como genética, escolar, 

familiar, ambiental e social. Então, precisamos fazer algo para reverter esse quadro, em 

especial, pensar em abordagens inovadoras para que o sistema de ensino adote um novo 

posicionamento sobre as transformações que a sociedade vivencia. 

Acreditamos que a formação insuficiente dos alunos nos anos iniciais do ensino 

fundamental pode dificultara ainda mais a resolução de problemas matemáticos na Prova 

Brasil. Além disso, os professores precisam manter a atenção das crianças e dos adolescentes 

e conquistar o interesse dos inquietos “nativos digitais”, que, em grande parte do tempo, estão 

envolvidos com o uso de smartphones, tablets e games, que trazem uma variedade de 

informações que também são extremamente válidas para os processos de ensino e 

aprendizagem, tendo em vista que esses artefatos aumentam a curiosidade e o envolvimento 

dos alunos, ou seja, os games que são vistos por alguns profissionais como “passatempo” 

podem virar materiais didáticos interessantes para serem aplicados em situações inovadoras, o 

que evidencia a relevância de propostas diferenciadas, seja para o entendimento dos alunos ou 

para avaliar por meio de novas propostas pedagógicas. 

E para reforçar nossa preocupação com os resultados e os níveis de proficiência 

obtidos em Matemática, apresentamos o indicador de aprendizado do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica – SAEB, que é constituído por um conjunto de avaliações externas, com o 

intuito principal de planejar um diagnóstico da educação brasileira e de saber quais são os 
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fatores que podem afetar o desempenho dos estudantes. A seguir, apresentamos o 

detalhamento das avaliações externas do SAEB no ano de 2015, como mostra a figura 1. 

 

Figura 01 – Detalhamento das avaliações externas do SAEB no ano de 2015 
 

 
Fonte: QEdu. Disponível em: <http://www.qedu.org.br/brasil>. 
Acesso em: 14 abr. 2017 às 20h50min. 

 
 

Importante lembrar que, através desse levantamento, podemos ter um olhar 

diferenciado e buscar estratégias eficazes para possíveis intervenções pedagógicas. É 

pertinente destacar a influência de outros fatores internos e externos, porquanto não podemos 

atribuir os resultados negativos dos índices em Matemática apenas à figura do docente. 

Outros fatores colaboram para tais resultados, como os currículos dos cursos de 

formação inicial, que são insuficientes para a realidade atual, a carência de conhecimentos 

prévios por parte dos alunos, que são importantes para a aprendizagem de novos conteúdos 

matemáticos, e a falta de interesse dos alunos. Tais acontecimentos avigoram 

significativamente as dificuldades de aprendizagem nesse componente curricular. 

Os dados apresentados sobre os indicadores educacionais são complementados pelo 

portal educacional Qedu, que apresenta o escopo de divulgação dos dados educacionais para 

que professores e instituições de ensino busquem melhorias na educação, por meio da análise 

dos resultados obtidos na Prova Brasil, trazendo a apreciação do aprendizado dos alunos em 

cada fase escolar. Assim sendo, seguem tais dados que revigoram as discussões referentes aos 

resultados negativos do aprendizado em Matemática. 
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Figura 02 – Aprendizado adequado – Prova Brasil 

 
Fonte: QEdu. Disponível em: <http://www.qedu.org.br/brasil>. Acesso em: 04 abr. 2017 às 10h10min. 

 

Além dos dados numéricos acima expostos, referentes aos índices de desenvolvimento 

da educação básica nos últimos dez anos e nos resultados de proficiência em Matemática 

obtidos no SAEB, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) apresenta 

indicadores que contribuem para a reflexão da qualidade da educação básica, levando em 

consideração outros fatores socioeconômicos e educacionais. A seguir, mostramos o gráfico 

que aponta o percentual de estudantes por nível de proficiência dos países elencados. 

 

Quadro 02 – Gráfico do percentual de estudantes por nível de proficiência dos países 

selecionados 

 
Fonte: QEdu. Disponível em: <http://www.qedu.org.br/brasil>. Acesso em: 29 abr. 2017 às 19h50min. 

 

 

O gráfico acima reforça os dados expressos pelos demais indicadores educacionais e 

nos leva a repensar as ações educativas que a escola tem desenvolvido para reverter essa 

situação contraditória a outros países, como a Finlândia e os Estados Unidos. O Brasil aparece 
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com um percentual de 71% abaixo do nível 2 em Matemática e, de acordo com o relatório de 

desempenho apresentado pelo PISA, no ano de 2015, a Organização para a Cooperação 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) delimita como nível primordial para que os jovens 

possam exercer inteiramente sua cidadania. 

Sendo assim, as instituições escolares e os profissionais que nela estão inseridos 

necessitam discutir ampla e desafiadoramente sobre uma infinidade de possíveis fatores e 

causas que nos levam a números tão desfavoráveis, dentre eles: os métodos de ensino, o 

currículo, a avaliação, a formação básica dos alunos, a estrutura da escola, os aspectos 

socioemocionais e familiares, dentre outros. A escola precisa rever suas atribuições em 

relação às mudanças tecnológicas, socioeconômicas, ambientais, culturais e educacionais e 

como estão sendo construídos os saberes curriculares e de vida desses alunos, que, 

consequentemente, são fundamentais para o exercício da cidadania. 

Como bem explana Sadovsky (2007), ultimamente “a escola impõe um modo de 

trabalho em que os saberes só podem durar certo tempo na vida da sala de aula, porque em 

seguida haverá necessidade de ocupar-se de outros saberes”. Todavia, o cérebro tem a 

capacidade de criar novas conexões neurais, e os saberes anteriores são importantes para 

consolidar novos conhecimentos matemáticos. Por essa razão, precisamos construir currículos 

inovadores baseados no desenvolvimento cerebral. 

A própria autora reforça que a produção de saberes matemáticos está relacionada ao 

tempo de aprendizagem dos alunos, que esperam aulas com propostas curiosas e desafiantes e 

que deem sentido ao processo de aprender. Consequentemente, os games se encaixam na 

proposta de currículos inovadores pelo fato de envolver os alunos e trazer benefícios nos 

aspectos cognitivos e comportamentais, aproximando os conteúdos escolares da realidade 

vivenciada pela maioria dos alunos que estão imersos no mundo da tecnologia. 

Assim, perguntamos: será que o trabalho com as tecnologias, associado aos 

fundamentos da Neurociência, pode ser uma alternativa para melhorar o rendimento escolar 

dos alunos? Convém lembrar que o professor tem um papel marcante para a escolha das 

atividades a serem inseridas no planejamento de suas aulas, e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) fortalecem essa reflexão: 

 

É sempre o professor quem define quando, por que e como utilizar o recurso 

tecnológico a serviço do processo de ensino e aprendizagem. O professor é 

sempre responsável pelos processos que desencadeia para promover a 

construção de conhecimentos, e nesse sentido é insubstituível. (BRASIL, 

1998, p. 155). 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) acrescentam que o computador pode ser 

utilizado como um recurso de apoio pedagógico para o ensino de Matemática. É considerado 

como uma fonte de pesquisa e instrumento facilitador para o desenvolvimento de outras 

habilidades. Assim, os alunos conseguem identificar seus próprios erros e, junto com os 

colegas, adquirir saberes no coletivo. Convém lembrar que o professor é essencial na 

organização e na mediação de atividades que incorporem as TDIC nos processos de ensino e 

aprendizagem. 

Nesse contexto, é importante que utilize as TDIC como aliadas da prática pedagógica 

nas aulas de Matemática, para favorecer a interação, a coletividade, a autoestima, a atenção e 

a concentração, que são elementos básicos no desempenho escolar e devem ser discutidos na 

literatura da Neurociência aplicada à aprendizagem. Barreto (2014) reforça que, durante o 

processo de aprender, o professor precisa recorrer a atividades que estimulem os vários 

sentidos dos alunos, como a visão, a audição e o tato. Assim, o armazenamento das 

informações acontece de forma mais eficaz e duradoura. 

O autor acrescenta que 

 

isso pode explicar porque muitos educadores defendem uma aprendizagem 

composta por atividades escolares que envolvam práticas diversificadas, 

manuseio de materiais e experimentos, pois além dessas exercitarem 

múltiplos sentidos no aprendiz, podem produzir também modificações 

interessantes na liberação e níveis de catecolaminas cerebrais (responsáveis 

pelo envio de informações às demais células do organismo). (BARRETO, 

2014, p.102) 

 

Assim, tendo em vista que as TDIC propiciam novas estratégias e abordagens, é 

necessário que o docente esteja ciente do uso dos games na sala de aula e consiga estabelecer 

relações com as áreas do cérebro humano que são ativadas por essas ferramentas em situações 

de aprendizado. O uso dos games e as discussões sobre a importância da Neurociência no 

contexto escolar requerem do docente que conheça o cérebro humano, seu funcionamento e a 

relação da neuroplasticidade (capacidade do ser humano de aprender ao longo da vida) com os 

jogos digitais, a fim de planejar suas aulas com a utilização de recursos que estimulem as 

habilidades dos alunos. 

Como estamos em uma sociedade repleta de sujeitos com multitarefas e habilidades 

diversas nos mais diferentes contextos, precisamos discutir sobre certas habilidades cerebrais, 

dentre elas, o conceito de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de reorganizar 

suas vias neurais ao longo da vida, motivado pelas experiências vivenciadas. Seguindo esse 
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pensamento, Prensky (2010, p.64) esclarece que “o cérebro muda e se reorganiza de maneiras 

diferentes, de acordo com as influências que recebe”. Considerando que as pesquisas acerca 

da Neurociência têm conquistado mais espaços no âmbito educacional, no científico e no 

tecnológico, é imprescindível estabelecer relações entre suas implicações com a prática 

pedagógica do docente, que insere os games como um recurso metodológico, com a finalidade 

de mostrar que ações provocantes, desafiadoras e prazerosas contribuem para o 

desenvolvimento do pensamento matemático. 

A maioria dos games já apresenta esses elementos desafiadores e chamativos e, 

quando associados aos princípios da Neurociência e empregados adequadamente, acabam 

funcionando como suporte pedagógico relevante a favor da prática pedagógica e poderão 

motivar os educandos e despertarem a curiosidade para estudar conceitos e aplicações 

matemáticas de forma dinâmica e colaborativa. Esses recursos podem tornar as aulas mais 

atrativas e fáceis de compreender, uma vez que o uso dos jogos digitais pode colaborar de 

modo expressivo para a produção do conhecimento matemático através da interatividade entre 

os alunos e as inovações tecnológicas. Tais jogos ajudam os alunos a criarem estratégias para 

resolver problemas, partindo de situações observadas no próprio jogo, o que resulta em novas 

maneiras de pensar e de agir. 

Assim, o objetivo geral desta pesquisa foi o de apontar e analisar percursos 

metodológicos no ensino de função quadrática, usando os pressupostos de Gee, da 

gamificação e da Neurociência. Para atingir esse objetivo, elencamos os seguintes objetivos 

específicos: construir percursos metodológicos fundamentados nos princípios da 

aprendizagem de Gee, da gamificação e da Neurociência; aplicar os percursos metodológicos 

nas aulas de função quadrática, associados à gamificação e ao jogo Angry Birds; e analisar a 

forma como a professora e os alunos reagem à proposta de aplicação dos percursos 

metodológicos. 

 

1.3 DESIGN METODOLÓGICO 

 

Com o intuito de demonstrar sucintamente os passos da trilha metodológica, 

apresentamos o diagrama a seguir sobre a abordagem metodológica, o tipo de pesquisa, os 

sujeitos envolvidos e os instrumentos de coleta dos dados. Posteriormente, na trilha 

metodológica, serão apresentados os detalhes pertinentes ao processo, desde a apresentação do 

tipo de pesquisa, até os instrumentos de coleta dos dados e a análise e discussão das 

informações coletadas. 
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Figura 03 – Design metodológico 

 
Fonte: Construído pelo próprio pesquisador no PowerPoint - 2010 

 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta pesquisa foi organizada em cinco capítulos. Na introdução, expusemos as razões 

pessoais, profissionais e acadêmicas que motivaram o desejo de investigar o tema, a 

problemática levantada, que enfatiza o ponto de partida sobre as dificuldades de aprender 

Matemática, que são observadas na escola básica e refletidas nos índices educacionais 

nacionais, os objetivos e a organização sucinta dos capítulos que compõem a estrutura da 

dissertação. 

No segundo capítulo, apresentamos os trabalhos correlatos, por meio da revisão de 

literatura, que contribuíram para nortear a escolha do nosso objeto de estudo e delimitá-lo, o 

que oportunizou o acesso a pesquisas já existentes e, de tal modo, direcionou novos olhares 

para a investigação em questão. 

O terceiro capítulo traz o referencial teórico, cujo primeiro tópico é uma síntese do 

percurso do ensino de Matemática no Brasil e os reflexos na aprendizagem. Também 

mencionamos alguns fatos importantes, no período colonial, no imperial e no republicano, e 

os avanços com as discussões sobre a Educação Matemática e suas tendências atuais. Esse 
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capítulo constrói relações entre o ensino de Matemática em diversos períodos e, ao mesmo 

tempo, tece caminhos para a valorização da beleza, da utilidade e da Matemática como tema 

político-social, elementos que estão indiretamente ligados ao estudo da Neurociência aplicada 

ao contexto educacional. 

No segundo tópico do mesmo capítulo, trazemos discussões sobre as contribuições da 

Neurociência para a prática docente de Matemática e sobre o funcionamento cerebral, que está 

associado à aprendizagem, que aponta conhecimentos pertinentes aos princípios 

neurocientíficos e como eles podem propiciar um planejamento de estratégias desafiadoras e 

importantes para os processos de ensinar e aprender. Afinal, o funcionamento cerebral está 

interligado às ações que realizamos a todo o momento, seja na escola ou em qualquer 

experiência vivenciada fora dela. 

No terceiro tópico, fazemos alusão às tecnologias digitais da informação e 

comunicação (TDIC) e aos games como possibilidades pedagógicas na sala de aula e 

debatemos sobre como os professores podem usar a seu favor as TDIC e os jogos digitais no 

processo de aprendizagem e ainda inovar suas práticas com recursos diferenciados e presentes 

com mais frequência na realidade dos alunos. Por fim, os games são apresentados como 

recursos propulsores para a construção do conhecimento e desafiadores para o funcionamento 

cerebral, e não, apenas, como uma diversão e um mero jogo. 

Além disso, trazemos como sugestões de atividades em sala de aula a teoria da 

Gamification como uma estratégia instigante para as aulas de Matemática. As atividades 

apresentam características de um jogo, não necessariamente, um jogo digital, que enfatizam a 

motivação, o desafio, o feedback, o engajamento, entre outras ações, presentes nas discussões 

sobre o aprendizado através da influência da Neurociência. 

No quarto capítulo, trazemos considerações sobre o percurso metodológico, o tipo de 

pesquisa, o contexto, os sujeitos, os instrumentos de coleta dos dados e os métodos de análise 

da pesquisa. No quinto capítulo, apresentamos os resultados, a análise e a discussão dos 

dados. 

Nas considerações finais, trazemos os resultados obtidos no decorrer da pesquisa, com 

nossas reflexões e as contribuições deste estudo para a prática educativa dos professores de 

Matemática que desejam inovar suas aulas com atividades gamificadas, inserindo os 

conhecimentos da Neurociência no planejamento das estratégias de ensino aplicadas no 

contexto da sala de aula. 
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2 TRABALHOS CORRELATOS 

 

A lista de trabalhos correlatos expostos nos apêndices faz referência à fundamentação 

teórica tomada como base para tratar o tema através das pesquisas já publicadas, para conhecer 

os aspectos já abordados e direcionar novos olhares para o problema de pesquisa. 

Assim realizamos um levantamento de trabalhos com estudos correlatos publicados nos 

últimos dez anos, o que compreende o período de 2006 a 2016. Os trabalhos foram 

investigados em periódicos nacionais (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), SCIELOBrasil e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações), 

na plataforma internacional ERIC, na Sociedade Brasileira de Games, em anais de eventos 

nacionais e internacionais e em revistas nacionais, por meio das palavras-chave 

„Neurociência‟, „Games‟ e „Matemática‟, tanto em português, quanto em inglês. 

Vale ressaltar que os dados elementares de cada trabalho podem ser esboçados no 

quadro do Apêndice I. Desse modo, mostramos uma articulação entre os trabalhos examinados 

já publicados, que fortaleceram nosso referencial teórico, pois nos direcionam a autores que são 

destaque em pesquisa sobre o objeto de nosso estudo. Evidenciamos mais ênfase a respeito da 

reflexão da Neurociência aplicada à Educação, seja na Matemática ou no Ensino de Ciências, 

bem como o uso dos jogos eletrônicos na escola favorece os rendimentos dos alunos. 

Alguns trabalhos estabelecem relações entre a Matemática e a Neurociência, outros 

entre a Matemática e a Educação e, por fim, outros entre a Matemática e os jogos 

eletrônicos/games. Porém, notamos, nas pesquisas, uma ausência em trabalhos com foco no 

diálogo entre o Ensino de Matemática numa perspectiva das contribuições advindas da 

Neurociência e dos games, em que estabelecemos afinidades entre os princípios dos bons 

videojogos defendidos por Gee (2007), de elementos da Gamification e estratégias baseadas 

nos avanços da Neurociência na Educação e na Matemática, inclusive, esse fato é evidenciado 

quando filtramos pesquisas na plataforma ERIC, colocamos as palavras neuroscience e 

mathematics e encontramos 119 resultados de forma geral. Contudo, ao acrescentar a palavra 

games, só encontramos cinco trabalhos, dos quais dois apresentam diálogos mais aproximados 

com a temática e estão agrupados de forma separada e identificados pela sigla ERIC, devido 

às discussões não estarem tão aprofundadas com o nosso objeto de estudo, diferentemente dos 

demais trabalhos que se aproximam de nossa preocupação acerca do diálogo entre a 

Neurociência e os games na busca de estratégias de ensino para as aulas de matemática. Para 

entender bem mais, dividimos os trabalhos correlatos em grupos de semelhanças, para que 

pudéssemos estabelecer critérios para um estudo mais aprofundado das pesquisas encontradas. 
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O mapa mental apresentado abaixo traz os sete grupos, com suas respectivas 

identificações, conforme a sequência estabelecida no quadro do Apêndice A. Cada número 

que antecede o trabalho identifica a correspondência com o quadro que esta disponível nos 

apêndices. Os dois trabalhos identificados na plataforma ERIC encontram-se no oitavo grupo 

em separado, tendo em vista que as temáticas não apresentavam características singulares aos 

demais grupos, já que as discussões são superficiais. 

 

Figura 04 – Mapa mental em que se destacam os grupos de trabalhos correlatos 

 

Fonte: Construído pelo próprio pesquisador no coggle.it 

 

Os trabalhos identificados pelos números 02, 11 e 22, inseridos no Grupo 

Neurociência e Educação (diferenças, dificuldades e funcionamento cerebral), trazem 

reflexões a respeito da proximidade entre as áreas de Educação e Neurociência que, juntas, 

podem identificar com facilidade as dificuldades de aprendizagem, o que contribui para o 

planejamento de intervenções educacionais fundamentadas nos conhecimentos sobre o 

funcionamento cerebral e suas relações com o processo de aprender. 

As pesquisas do grupo Neurociência e Educação (emoção, motivação, habilidades 

cognitivas e o brincar – 01, 05, 12, 15, 18 e 19) discutem sobre o poder das emoções e dos 

aspectos motivacionais no desenvolvimento de habilidades cognitivas nos alunos, que 

propicia o despertar da autonomia e da criatividade através das experiências lúdicas no ato de 

brincar. Os trabalhos do „Grupo Neurociência Cognitiva e Formação de Professores‟ (06, 07 e 

08) enfatizam as contribuições de conceitos da Neurociência para a prática pedagógica e que 

os avanços dessa área do conhecimento podem ser inseridos nos currículos dos cursos de 
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formação de professores, com ênfase nas Licenciaturas em Matemática. 

As investigações incluídas no grupo dos nativos digitais, sobre tecnologias, 

aprendizagem e prática de ensino (4 e 21), apresentam a importância de se utilizarem as 

tecnologias digitais nas práticas educativas e mostram como essas tecnologias podem facilitar 

a aprendizagem dos alunos nativos digitais, tendo em vista que eles apresentam um contato 

maior com os jogos digitais e os games. 

O grupo de trabalhos denominado de „Ensino de Matemática, Games e Aprendizagem‟ 

(10 e 20) fala sobre as novas metodologias de ensino com a utilização dos games, com o 

intuito de construir conceitos matemáticos, e apresenta discussões referentes ao envolvimento 

dos alunos em aulas com o uso de jogos digitais, resgatando a relevância dos aspectos 

pedagógicos e de habilidades de memorização, colaboração e engajamento. 

Já o grupo de pesquisas sobre os games, jogos eletrônicos, aspectos cognitivos e 

rendimentos dos alunos (14 e 17) enfatiza as relações que as crianças e os adolescentes 

apresentam com os games e como eles podem ser utilizados em estratégias didáticas para a 

construção do aprendizado. Também traz resultados de aprimoramento dos alunos que 

utilizam os jogos eletrônicos para desenvolver capacidades de atenção, concentração, 

socialização e criatividade na realidade escolar. 

As pesquisas do „Grupo Neurociência e as relações entre o ensino de Matemática e 

raciocínio lógico matemático‟ (03, 09 e 16) justificam a importância do raciocínio lógico 

matemático e as relações existentes com o funcionamento cerebral. Mostram orientações para 

professores sobre o trabalho com a construção do conhecimento matemático e a ênfase nas 

estruturas cognitivas dos alunos. Esses grupos de trabalho reforçam a relevância da pesquisa e 

enriquecem o referencial teórico com direcionamentos advindos desse levantamento de 

pesquisas já realizadas. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As pesquisas que compõem a revisão de literatura deste trabalho nos alertam para uma 

mudança nas estratégias que estão sendo utilizadas no ensino de Matemática, que, por vezes, 

acaba aumentando ainda mais as dificuldades e a aversão dos alunos a esse componente 

curricular. Grande parte dos pesquisadores propõe orientações para o desenvolvimento de um 

ensino mais desafiador, dinâmico e envolvente. Para isso, os professores precisam planejar 

novas maneiras de ensinar, o que exige atividades que estimulem as diferentes áreas cerebrais 

dos alunos para o aprendizado da Matemática. 

Nessa perspectiva, ressaltamos que é preciso inserir os games numa visão educacional 

e conectada com as práticas de recentes investigações da Neurociência, tendo em vista que 

nossos alunos estão, constantemente, lidando com os games e com a lógica dos jogos 

eletrônicos, porque o acesso às tecnologias móveis facilita o contato com os games, nos mais 

diversos ambientes de convívio social (na escola, no shopping, no parque de diversões, dentre 

outros). Assim, os professores podem e devem aproveitar algo que já produz uma sensação de 

estímulo, motivação e bem-estar para o aprendizado. 

Assim, este trabalho promove um diálogo sobre o estudo dos games e sua utilização na 

educação e como os fundamentos da Neurociência podem influenciar as práticas de ensino 

dos professores. Nesse sentido, enfatizamos os pontos de vista de diversos pesquisadores 

sobre tais temáticas, como Cosenza e Guerra (2011), Relvas (2010; 2012) e Fonseca (2017) e 

Delduque (2016), que trazem reflexões sobre a Neurociência na Educação, como o cérebro 

humano aprende e a relevância da tríade funcional da aprendizagem humana. Prensky (2010) 

e (2012), Mattar (2012) e Moita (2016) destacam a importância do trabalho com as TDIC e os 

games no contexto educacional; Dehaene (1997), Bransford et. al (2007), Devlin (2008), 

Bastos (2016) e Campos (2017) falam sobre como a estrutura do cérebro lida com as 

habilidades matemáticas; Macedo e Bressan (2016) ressaltam pontos importantes sobre o uso 

das tecnologias e dos smartphones e como o acesso aos jogos eletrônicos influencia o 

processo de aprendizagem; Werbach & Hunter (2012) apresentam elementos dos jogos que 

podem assumir combinações aplicadas ao processo de gamificação, que resultam em novas 

aprendizagens; e D‟Ambrósio (1986), Gomes (2012) e Sadovsky (2007) trazem contribuições 

importantes sobre o ensino de Matemática e a Educação Matemática nos dias atuais. 
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Assim, vamos direcionando a contribuição dessas reflexões para um ensino de 

Matemática baseado em estratégias que contemplem diferentes atividades, estimulem o 

cérebro dos alunos e, consequentemente, reduzam as dificuldades presentes nas aulas desse 

componente curricular, que ainda é tido como difícil, complicado, e muitos alunos acabam 

desestimulados a aprender matemática. A seguir, veremos que essa aversão à matemática é 

também um reflexo de influências anteriores e que acabaram sendo fortalecidas até os dias 

atuais, mesmo diante de evoluções e discussões a respeito da influência da Neurociência na 

educação. 

 

3.1 O ENSINO DE MATEMÁTICA NO BRASIL E ALGUNS REFLEXOS NA PRÁTICA 

DOCENTE 

 

Ao longo da história, o ensino de Matemática tem sido influenciado por aspectos 

sociais, políticos e econômicos, que ainda têm demonstrado impactos na prática docente, 

como é o caso de um número reduzido de alunos interessados por aulas de Matemática.  

Mesmo com mudanças na década de 50, que foram influenciadas pela democratização 

do ensino, e as classes trabalhadoras tiveram a oportunidade de frequentar as escolas no 

ensino primário e no secundário, o Movimento de Matemática Moderna incorporou a 

aritmética, a álgebra e a geometria, com a inserção de alguns elementos. Segundo Gomes 

(2012, p. 24), “a linguagem dos conjuntos, as estruturas algébricas, o estudo das relações e 

funções, o que reforça a relevância dos aspectos lógicos e estruturais da Matemática”.  

Ainda sobre os reflexos do Movimento de Matemática Moderna, temos a ênfase nos 

conteúdos de álgebra em detrimentos aos de geometria. Posteriormente, no final da década de 

70, surgiram críticas ao Movimento de Matemática Moderna, que trouxe consequências para o 

ensino e a aprendizagem da Matemática pelo fato de se preocupar com o formalismo da 

Matemática e por defender um ensino descontextualizado com foco na transmissão de 

conteúdos matemáticos. 

Com essas discussões, a Educação Matemática no Brasil traz a criação de cursos de 

pós-graduação com especificidade na área, seja em nível de especialização, mestrado e 

doutorado, originando mais debates sobre a evolução do ensino de Matemática, voltado para 

elementos que valorizem os conhecimentos sociais e etnoculturais dos alunos. 
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Historicamente, o ensino de Matemática apresenta uma linha do tempo de retrocessos, 

conquistas, adequações e evoluções, pois se pensava que a Matemática era uma ciência para 

poucos, e seu ensino era baseado no rigor, na formalização e na memorização dos conteúdos 

prefixados. Contudo, vivemos em uma sociedade diferente dos períodos (colonial, imperial e 

republicano) e, consequentemente, temos alunos que pensam de maneira diferente dos jesuítas 

e dos militares, os estímulos são outros e o meio exige respostas diferenciadas para as 

situações problemas da atualidade.  

Atualmente, a Educação Matemática tem conquistado um espaço maior nas discussões 

educacionais, seja evidenciado no número de programas de pós-graduação, nos eventos locais, 

nacionais e internacionais e na amplitude das pesquisas relacionadas às tendências atuais 

(modelagem matemática, etnomatemática, resolução de problemas, história da matemática, 

dentre outras) que dialogam com outras áreas do conhecimento, como é o caso das 

contribuições advindas da Neurociência na prática pedagógica de Matemática, proposta de 

nossa pesquisa. 

Das tendências em Educação Matemática que estão relacionadas ao nosso objeto de 

estudo, podemos enfatizar a utilização dos jogos matemáticos e das TDIC no ensino de 

Matemática. A inclusão dessas tendências na prática de ensino pode contribuir para que os 

alunos se sintam motivados, e o conteúdo possa ter um significado, o que contribui para a 

descoberta e a redescoberta por meio das interações com os colegas e o professor, que é um 

incentivador nos processos de ensinar e aprender. 

Na contemporaneidade, nossos alunos estão imersos nas telas de computador, seja 

produzindo vídeos, materiais gráficos, ouvindo músicas, jogando videogames, dentre outras 

atividades que, para eles, são mais chamativas e interessantes. São os alunos multitarefas, que 

têm a facilidade de lidar com muitas informações e apresentam uma familiaridade incrível 

com as questões tecnológicas. No entanto, esses jovens alunos sentem dificuldades de lidar 

com as informações mais importantes e filtrá-las para aprender determinados conteúdos e 

situações. Desse modo, a Neurociência e a forma como os professores planejam suas 

estratégias podem ajudar os jovens a lidarem com essa rapidez numa sociedade da informação 

e comunicação. No que se refere à aprendizagem, Relvas (2010) entende que aprender é um 

processo dinâmico e de mudanças comportamentais, resultantes de situações e experiências 

que recebem influências de fatores sociais, emocionais, neurológicos e ambientais. Para a 

autora, o aprender é fruto da interação entre estruturas mentais e o meio ambiente, onde o 

aprendizado é construído e reconstruído ao longo do processo, e o professor é o incentivador e 

facilitador. 
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Essa aproximação da Neurociência com a Matemática é uma questão provocadora. 

Segundo Campos (2016, p. 62), é 

 
um desafio para os professores, afinal como podemos acreditar nessa 

Matemática viva que pode ser apreendida de maneira diferente, já que não 

vivenciamos isso em sala de aula enquanto alunos. Além disso, somos de 

uma época em que se aprendia por observação, não tínhamos tantos recursos 

e materiais educativos, não existia uma interação entre professor e aluno. 

Assim sendo, trabalhar a Matemática de maneira divertida e baseada na ação 

do aluno tem seus benefícios, e várias pesquisas científicas comprovam essa 

teoria. Logo, mudar nossa postura em sala de aula não será algo fácil, porém 

é algo necessário e emergencial. 

 

A busca pela melhoria do ensino de Matemática tem sido uma meta constante da 

maioria dos educadores matemáticos. Mas, para afetar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem, é importante oportunizar os docentes a refletirem sobre a própria prática, para 

que adquiram auxílios que os levem a reconstruí-la em direção ao sucesso escolar de seus 

alunos. Para isso, é necessário reformular as grades curriculares dos cursos de formação 

inicial de professores, tendo em vista que a educação oferecida é um reflexo do 

desenvolvimento da sociedade, ou seja, as mudanças sociais, culturais e tecnológicas acabam 

influenciando como vamos ensinar na escola, até porque, nem sempre, a Matemática foi vista 

e ensinada da forma como é hoje. Seguindo esse pensamento, Bransford et. al (2007, p. 213) 

asseveram que 

 

as ideias dos professores sobre a matemática, seu ensino e sua aprendizagem 

influenciam diretamente suas noções sobre o que ensinar e como ensinar – 

uma interdependência de crenças e conhecimentos sobre a pedagogia e a 

disciplina. Isso revela que os objetivos dos professores para a instrução são, 

em grande parte, reflexo do que acham que é importante na matemática e 

como crê que os alunos aprenderão melhor tudo isso. 

 

Nessa direção, os professores precisam criar propostas pedagógicas que propiciem a 

introdução de conceitos importantes e mais abstratos desde cedo, levando à reflexão sobre 

currículos inovadores, o que constitui novos caminhos para uma educação matemática cada 

vez mais inovadora, que perpassa as aulas tradicionais presentes na grande maioria das 

instituições de ensino. Isso se justifica porque a Neurociência não aparece nessa discussão 

como uma mudança no meio educacional ou um novo ensino de Matemática, porém, com 

esses conhecimentos, o docente pode modificar algumas práticas que deixam os alunos 

insatisfeitos ou frustrados com o insucesso escolar. 
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Constantemente, observamos o descontentamento da maioria dos alunos com a forma 

como os conteúdos de matemática são abordados, porque, muitas vezes, não fazem conexão 

com a realidade vivenciada e acabam prevalecendo atividades mecanizadas que raramente 

trazem discussões sobre práticas sociais, aplicações no cotidiano e em outras áreas do 

conhecimento. 

O ensino de funções não fica longe dessa realidade, porquanto que grande parcela dos 

professores se limita a usar fórmulas matemáticas e questões repetitivas. Esses relatos são 

reflexos de observações em sala de aula, no estágio supervisionado da graduação, nas 

vivências como bolsista de iniciação à docência, em cursos de formação continuada para 

professores do ensino fundamental e médio e em conversas informais com alunos. 

As orientações curriculares para o ensino médio trazem as seguintes discussões sobre o 

ensino de função quadrática: 

 

O estudo da função quadrática pode ser motivado via problemas de 

aplicação, em que é preciso encontrar um certo ponto de máximo (clássico 

problemas de determinação de área máxima). O estudo dessa função – 

posição do gráfico, coordenadas do ponto de máximo/mínimo, zeros da 

função – deve ser realizado de forma que o aluno consiga estabelecer as 

relações entre o “aspecto” do gráfico e os coeficientes de sua expressão 

algébrica, evitando-se a memorização de regras. O trabalho com a forma 

fatorada (f(x) = a. (x - m).2 + n) pode ser um auxiliar importante nessa 

compreensão. Nesse estudo, também é pertinente deduzir a fórmula que 

calcula os zeros da função quadrática (a fórmula de Bhaskara) e a 

identificação do gráfico da função quadrática com a curva parábola, 

entendida essa como o lugar geométrico dos pontos do plano que são 

equidistantes de um ponto fixo (o foco) e de uma reta (a diretriz). (BRASIL, 

2006, p.73). 

 

Trazendo as experiências em sala de aula, notamos que as estratégias diferenciadas, 

como o uso de jogos (digitais ou com materiais concretos) gera uma dinâmica atípica, 

consequentemente, os alunos ficam mais atentos e organizam os conhecimentos já adquiridos 

para facilitar a construção de novos. Retomando as aspirações pela escolha do conteúdo e as 

abordagens diferenciadas que os professores podem utilizar nas aulas de matemática, em 

particular, no ensino de função quadrática, focamos as discussões trazidas por Moita (2016), 

que faz referência a uma análise técnica e pedagógica do game Angry Birds Rio. 

Na análise em questão, foram contemplados critérios técnicos associados aos aspectos 

pedagógicos do jogo voltados para alguns conteúdos do currículo de matemática, dos quais 

enfatizamos a função quadrática, que pode ser visualizada pela forma da parábola produzida 

pelo trajeto do pássaro quando lançado, justamente o conteúdo explorado em nosso estudo. 
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Outro fator determinante para a escolha da utilização do game Angry Birds Rio nas 

intervenções de nossa pesquisa deve-se à articulação entre os princípios da aprendizagem de 

Gee (2007) e ao demonstrativo da avaliação do Angry Birds Rio produzido pelo grupo de 

pesquisa Tecnologia Digital e Aquisição do Conhecimento (TDAC), cadastrado no Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e coordenado pela 

Professora Drª Filomena Moita. Além do game Angry Birds Rio, utilizamos uma sequência 

didática que promoveu uma busca ao tesouro, com questões referentes ao conteúdo, por meio 

de códigos Qr Codes. 

A principal finalidade da atividade era de introduzir o conteúdo de função quadrática 

por meio de uma abordagem histórica, para resgatar as contribuições de inúmeras civilizações 

para a evolução da Matemática através dos tempos. Na caça ao tesouro, foram aplicados 

elementos dos jogos em ambientes escolares e habilidades como engajamento, colaboração, 

estratégia, concentração e persistência, a fim de despertar nos alunos motivação, curiosidade, 

desafio e assegurar-lhes o feedback unos. O detalhamento da execução de ambas as propostas 

encontra-se nos apêndices deste trabalho. 

Considerando a execução das estratégias pedagógicas acima supracitadas e 

contemplando os princípios de uma escola que provoca a “neuroaprendência”, que, para 

Relvas (2014, p. 115), “é uma escola comprometida com o processo de educar através da 

capacidade de sentir, pensar e agir e que promova a metacognição, ou seja, o pensar sobre o 

pensar”, discutiremos, a seguir, sobre como a Neurociência pode estabelecer diálogos com a 

Educação Matemática, a fim de refletir sobre novas práticas na escola.  

 

3.2 NOVOS CAMINHOS PARA A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: COMO A 

NEUROCIÊNCIA PODE AJUDAR? 

 

De acordo com Ubiratan D‟Ambrósio (1990, p. 16-19), a Matemática precisa ser 

valorizada na escola “por ser útil como instrumento para a vida”, por ser útil como 

instrumento para o trabalho, por ser parte integrante de nossas raízes culturais, “porque ajuda 

a pensar com clareza e raciocinar melhor, por sua própria universalidade e por sua beleza 

intrínseca como construção lógica e formal”. No entanto, os índices educacionais 

apresentados pelos indicadores do IDEB, do SAEB e do PISA nos revelam que as estratégias 

utilizadas no ensino de Matemática não estão sendo suficientes para reverter o quadro de 

resultados insatisfatórios que temos presenciado na maioria das cidades brasileiras. Sendo 

assim, precisamos identificar o que falta nas aulas de Matemática para que os alunos possam 
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demonstrar vontade de aprender. 

Pesquisadores como Cosenza & Guerra (2011) e Relvas (2010, 2012) apresentam a 

relevância da Neurociência articulada à prática docente, o que contribui para que os 

professores possam entender bem mais do funcionamento cerebral. Além disso, os processos 

de percepção, atenção focada, memória, sinapses cerebrais, neuroplasticidade e os sentidos 

podem facilitar o trabalho desenvolvido no contexto escolar. 

A necessidade de o docente conhecer os princípios básicos da Neurociência e do 

cérebro está relacionada ao processo de evolução tecnológica, social, econômica, dentre 

outros aspectos que nos encaminham para novas exigências educacionais, que, por sua vez, 

estão atreladas a uma progressiva geração de conhecimentos e informações que estimulam 

nossos alunos a aprenderem de diferentes formas. Essa ideia é reforçada por Delduque (2016, 

p.31), quando determina que 

 

a construção da aprendizagem deve ser dialogada em uma abordagem da 

neurobiologia, haja vista que o educador de hoje precisa ter um olhar global 

do aprendiz, que envolve não somente os aspectos pedagógicos, mas também 

e principalmente a sensibilidade em perceber que o aprendiz pode e deve ter 

a oportunidade de modificar as suas capacidades cognitivas. 
 

 

Portanto, entender a maneira como nosso aluno aprende possibilita ao professor refletir 

sobre sua didática, o que oferece uma compreensão mais profunda para lidar com as 

particularidades dos alunos no processo de aprender. Seguindo esse pensamento, temos como 

desenvolver conexões neurais e proporcionar uma variedade de experiências de 

aprendizagem, o que pode oportunizar aos alunos a escolha mais apropriada ao seu ritmo e 

estilo de aprender. 

Delors (2001, p. 89) salienta que a educação precisa considerar os quatro pilares do 

conhecimento para que a aprendizagem ao longo da vida seja fundamental e enfatiza: 

 

Aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; 

aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver 

juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 

humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três 

precedentes. 

 

Para complementar essa afirmação, Boruchovitch enfatiza que é muito importante 

ensinar nosso aluno a “aprender a aprender”. Segundo a autora (2017, p. 32), “ o 

autoconhecimento de como se aprende empodera o aluno. Mais do que serem capazes de 
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memorizar fatos, é fundamental que eles possuam conhecimento acerca dos processos 

psicológicos inerentes à própria aprendizagem”. Assim, as salas de aulas precisam adaptar-se 

a um contexto que estimule a capacidade de autorreflexão de nossos alunos, a fim de que eles 

próprios reconheçam como adquirem, armazenam e utilizam os conhecimentos matemáticos 

no processo de construção do pensamento e de novos conceitos. 

Atualmente, podemos relacionar esses pilares da educação a alguns conhecimentos 

derivados da Neurociência, principalmente, quando discutimos sobre a formação inicial e 

continuada dos professores, cuja grande maioria apresenta lacunas referentes ao estudo da 

Psicologia cognitiva, do desenvolvimento humano e dos conhecimentos básicos a respeito do 

cérebro, como é ilustrado na imagem abaixo. 

 

Figura 05 – Relações existentes entre os pilares da educação com os conhecimentos da 

Neurociência 

 

 
Fonte: Blog meu cérebro. Disponível em: <http://meucerebro.com/neurociencias-e-

os-4- pilares-da-educacao-propostos-para-o-seculo-xxi/>. Acesso em: 20 abr. 2017. 

 

Com base nas discussões a respeito da aprendizagem em Matemática e relacionando 

com os pilares da educação, percebemos que a estimulação e a motivação, quando associadas 

com a prática de atividades no período propício de aprendizagem, poderia reduzir possíveis 

dificuldades de aprendizagem. Esses momentos mais oportunos de estimulação do cérebro 

para a assimilação de conhecimentos de determinada natureza são denominados de janelas de 

oportunidade. Desse modo, o professor que conhece o tempo biológico mais adequado para 

estimular as habilidades de abstração, maturidade visual, lateralidade, escrita, linguagem, 

coordenação motora, dentre outros, pode planejar suas aulas com foco direcionado aos 

estímulos ambientais e aos diversos estilos e ritmos de aprendizagem. 

http://meucerebro.com/neurociencias-e-os-4-pilares-da-educacao-propostos-para-o-seculo-xxi/
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Outro fato importante sobre as relações existentes entre os pilares da educação e a 

Neurociência está associado à empatia, tendo em vista que o cérebro busca segurança e um 

ambiente rico de estímulos positivos, já que os acontecimentos negativos podem ficar 

guardados na memória de longo prazo e, futuramente, comprometer a aprendizagem do 

indivíduo. Portanto, a forma como o professor de Matemática lida com as dificuldades dos 

alunos pode acarretar-lhes emoções fortes, e eles ficarem abalado emocionalmente, sobretudo, 

quando se refere a experiências e práticas de insucesso na Matemática. Seguindo essa ideia, 

Pedro (2017, p.219) defende que, “no momento em que a criança aprende a Matemática de 

forma corrompida, sofrerá um desenvolvimento educacional empobrecido, o que pode 

ocasionar dificuldades de aprendizagem em Matemática, e isso pode persistir por longos 

anos”. Nesse contexto, o docente que reconhece e busca os conhecimentos da Neurociência 

pode compreender bem mais o cérebro humano e que partes da mente trabalham quando se 

realiza determinada ação na sala de aula e no desenvolvimento de habilidades matemáticas. 

Partindo do princípio de que as situações de ensino e aprendizagem estão associadas 

ao desenvolvimento de habilidades matemáticas, as orientações curriculares reforçam que as 

habilidades e as competências matemáticas relacionam- se com o “pensar matematicamente”. 

Tal documento também evidencia que 

 

é preciso dar prioridade à qualidade do processo e não à quantidade de 

conteúdo a serem trabalhados. A escolha de conteúdos deve ser cuidadosa e 

criteriosa, propiciando ao aluno um “fazer matemático” por meio de um 

processo investigativo que o auxilie na apropriação de conhecimento. 

(BRASIL, 2006, p. 70) 

 

Cabe ao professor escolher situações pedagógicas que atendam às singularidades dos 

alunos e, consequentemente, possam promover momentos de investigação e de atenção focada 

na construção do conhecimento matemático, o desenvolvimento de habilidades para o “pensar 

matematicamente” e de agir em contexto e, por conseguinte, o processo de aprendizagem 

através da experiência, porque o ambiente onde os alunos estão inseridos afeta e indica muitos 

dos seus processos de pensamento, inclusive as habilidades de compreensão, interpretação e 

resolução de problemas matemáticos. 

Os avanços da tecnologia e da Neurociência colaboram significativamente para 

propagar as habilidades matemáticas desenvolvidas pelos alunos, considerados como nativos 

digitais, e recebem influência digital durante todas as etapas do desenvolvimento humano. Os 

novos tempos também exigem mudanças no currículo e na educação como um todo. A 

Neurociência e os “segredos” do cérebro humano despontam como um caminho que dialoga 
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com a educação. Então, por que não estabelecer uma relação estreita com os games? O 

cérebro apresenta a capacidade de alternar atividades e estratégias diferenciadas. O docente 

pode usar essa informação a seu favor e planejar atividades que estimulem diferentes áreas 

cerebrais, para que o aluno transite da habilidade individual para a aprendizagem coletiva, 

oportunizando a mudança do protagonismo na relação professor-aluno. Contudo, Relvas 

(2010, p.15) ressalta que 

 

ensinar a uma pessoa uma habilidade nova implica maximizar o potencial de 

funcionamento de seu cérebro. Isso porque aprender exige necessariamente 

planejar novas maneiras de solucionar desafios, atividades que estimulem 

diferentes áreas cerebrais a trabalhar com a máxima capacidade de 

eficiência. 

 

Podemos afirmar que o trabalho pedagógico por meio de várias experiências reforça a 

estimulação cerebral, e o uso de cartazes, representações gráficas, produção de mapas 

mentais, softwares educativos, lógica dos games e resolução de problemas matemáticos 

colabora para a autonomia do estudante, e ela toma consciência do seu ritmo e do estilo de 

aprendizagem. Nesse percurso, Relvas avigora (2010, p.18) que, 

 

para entender o mecanismo de aprender, é preciso saber um pouco sobre o 

funcionamento do sistema nervoso central, o organizador dos nossos 

comportamentos. Cada tipo de habilidade ou comportamento pode ser bem 

relacionado a certas áreas do cérebro em particular. Assim, há áreas 

habilitadas a interpretar estímulos que levam à percepção visual e auditiva, à 

compreensão e à capacidade linguística, à cognição, ao planejamento de 

ações futuras, inclusive de movimento, e assim por diante. 

 

O funcionamento cerebral precisa estar articulado com as dimensões biológicas, 

psicológicas, emocionais e sociais e sofre influências do meio em que o sujeito está inserido. 

A aprendizagem é proporcionada pela plasticidade neuronal, que reforça a capacidade de 

modelar a mente através das atividades e dos estímulos realizados com mais frequência no dia 

a dia. Partindo desse princípio, o docente compreende bem mais o conceito de 

neuroplasticidade e estabelece relações com os hemisférios cerebrais, que determinam as 

conexões neurais para a troca de informações. Com essa bagagem de conhecimentos, o 

docente pode desenvolver intervenções e técnicas pedagógicas mais eficientes na sala de aula. 

Assim, Relvas (2010, p. 26) dirige um olhar neurobiológico da aprendizagem e esclarece que, 

 

quando ocorre a ativação de uma área cortical, determinada por um estímulo, 

provoca alterações também em outras áreas, pois o cérebro não funciona 
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como regiões isoladas. Isto ocorre em virtude da existência de um grande 

número de vias de associações, precisamente organizadas atuando nas duas 

direções. 

 

No quadro a seguir, é nítido que o funcionamento cerebral ocorre de forma integrada e 

reúne várias informações, e o cérebro é capaz de interpretar cada situação de maneira única. 

Contudo, estamos vivenciando um período de intensas modificações e recebemos novas 

informações a todo o momento. Porém, o cérebro não consegue armazenar tantas novidades, 

devido à limitação da memória de trabalho, e passa a filtrar as que são relevantes para sua 

vida e armazenadas na memória de longo prazo. Vejamos as partes que constituem o cérebro 

humano e a integração de suas respectivas funções e habilidades em Matemática. 

 

Quadro 03 – Tabela com áreas cerebrais envolvidas nas habilidades em Matemática. 

Região cerebral Função 

Hemisfério direito Organização viso-espacial 

Hemisfério dominante na linguagem Habilidades linguísticas 

Áreas de associação do hemisfério 

dominante 

Leitura e compreensão de problemas verbais 

Compreensão de conceitos e procedimentos 

matemáticos 

Lobos frontais 

Cálculos mentais rápidos, conceitualização abstrata, 

habilidades de solução de problemas, execução oral 

e escrita de cálculos 

Lobos parietais Funções motoras, uso das sensações tácteis 

Lobo parietal esquerdo Habilidade de sequenciação 

Lobos occipitais 
Discriminação visual dos símbolos matemáticos 

escritos 

Lobos temporais Percepção auditiva, memória verbal de longo prazo 

Lobo temporal dominante 
Memória de séries, realizações matemáticas básicas, 

subvocalização durante solução de problemas. 

Fonte: O cérebro e a Matemática (BASTOS, 2016) 

 

Baseando-nos na relação entre as regiões cerebrais e as respectivas funções 

desempenhadas, notamos que o desenvolvimento do cérebro recebe influência das estruturas 

anatômicas que são responsáveis pelas capacidades cognitivas. Então, as aptidões expressas 

no quadro acima devem ser articulação com ações pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, 

considerando que o cérebro está dividido em dois hemisférios, que operam juntos e exercem 

funções que se complementam. Compartilhando desse pensamento, Campos (2016, p.71) 

deixa claro que “o hemisfério dominante em 98% dos humanos é o hemisfério esquerdo, 
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responsável pelo pensamento lógico e comunicação, já o hemisfério direito é responsável pelo 

pensamento simbólico e pela criatividade”. 

Ao estabelecer relações com as funções do cérebro e os impulsos nervosos resultantes 

de estímulos do ambiente e das vivências cotidianas, notamos a importância do processamento 

de informações e como as funções precisam agir de forma integrada. Em termos de 

aprendizagem matemática, Cosenza & Guerra (2011, p. 111) afirmam: 

 

Não existe no cérebro um “centro” para a Matemática, pois muitas regiões e 

sistemas cerebrais contribuem para o seu processamento. As atividades 

matemáticas que utilizamos em nossa cultura exigem o recrutamento e a 

adaptação de vários circuitos nervosos que, embora não sejam programados 

geneticamente para os processos matemáticos, passam a executar essas 

informações de forma integrada com os circuitos que originalmente lidam 

com a noção de quantidade. 

 

Assim, os professores de Matemática devem dominar os conhecimentos básicos do 

funcionamento do sistema nervoso central (SNC). Cosenza & Guerra (2011, p. 112) também 

acrescentam que “pesquisas visando à compreensão de como o cérebro lida com os números, 

realizadas com as técnicas de neuroimagem funcional, mostram que pelo menos três regiões 

cerebrais estão envolvidas nessa função”. Nesse sentido, muitas interpretações são discutidas 

acerca do cérebro humano e suas relações com os números. Porém, o modelo do triplo código 

de Dehaene tem sido o mais adotado e atribui ênfase ao funcionamento dos circuitos cerebrais 

ao processamento numérico. Cosenza & Guerra (2011, p. 112) descrevem o que acontece em 

três circuitos diferentes nos processos numéricos: 

 

Percepção da magnitude (fileira numérica) – 01; representação visual dos 

símbolos numéricos (algarismos arábicos) – 02 e a representação verbal dos 

números (quatro, sete, vinte e um, etc.). Portanto, áreas cerebrais diferente 

são ativadas para a decodificação dos números arábicos ou dos números 

apresentados sob a forma verbal. 

 

É importante destacar que cada um desses circuitos atua de forma integrada, o que é 

observado na figura abaixo. 
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Figura 06 – Modelo do Triplo Código 

 
Fonte: Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento/UFMG. 

Disponível em: <https://lndufmg.files.wordpress.com/2016/05/cod-

triplo.png>. Acesso em: 10 mai. 2017. 

 

Portanto, percebemos que as habilidades matemáticas dependem de uma integração 

com o processo da linguagem e que os hemisférios (direito e esquerdo) são responsáveis por 

identificar e comparar os números. Contudo o hemisfério esquerdo trabalha com a 

decodificação da representação verbal. Assim, para que os circuitos cerebrais do modelo do 

triplo código ocorram adequadamente, a base neurológica não pode apresentar lesões em seus 

hemisférios. Enfim, Cosenza & Guerra (2011, p.115) reforçam que 

 

as relações entre a matemática e o cérebro só começaram a ser desvendadas 

recentemente. Hoje temos uma compreensão razoável de como o cérebro lida 

no nosso dia a dia, para lidar com problemas prosaicos como saber as horas, 

manipular o dinheiro ou mesmo cozinhar. As habilidades matemáticas mais 

complexas ainda não foram suficientemente estudadas, e podem envolver 

outros sistemas cerebrais. Nosso conhecimento atual nos permite afirmar que 

a memória operacional e a atenção têm de ser envolvidas na resolução de 

problemas matemáticos e, portanto, os circuitos com elas relacionados serão 

certamente mobilizados. 

 

Sobre a discussão a respeito do aprendizado de habilidades matemáticas e sua relação 

com o cérebro humano e a linguagem, outros pesquisadores enfatizam que ambas as áreas 

lidam com representações simbólicas e requerem a noção de ordem e sequência, elementos 

importantes para a constituição do significado e da memória. Igualmente, Campos (2016, p. 

67) explana que 
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as crianças com dificuldades em Matemática muitas vezes apresentam 

dificuldades em língua portuguesa e vice-versa, pois as estruturas são 

parecidas. Quando pensamos em um número, estamos usando a 

transcodificação numérica, porém, para escrever esse número, usamos a 

decodificação grafofonêmica. Durante todo o desenvolvimento humano, a 

linguagem e a Matemática estão presentes. Logo, no meio educacional, não 

temos como desvincular a Matemática da linguagem, da leitura e da escrita. 

 

Discutir sobre o cérebro e a Matemática não é algo simples. No entanto, notamos que a 

Neurociência pode sugerir adaptações metodológicas para a educação do futuro, para que os 

conhecimentos matemáticos estejam interligados com outras áreas do conhecimento, como é o 

caso da influência da linguagem. Além disso, com os princípios da Neurociência, podemos 

planejar nossas aulas por meio de estratégias que provoquem desafios, feedback e 

oportunidades diversas de aprendizado, desde a utilização de campeonato de jogos 

matemáticos (material concreto ou jogos eletrônicos), até caça ao tesouro, atividades em 

grupo que priorizam a relevância do trabalho colaborativo. 

Os estudos vêm revelando que o cérebro humano assimila com mais facilidade 

conhecimentos através de recursos didáticos atraentes e instigantes, que proporcionam a 

construção de novas conexões neurais. Nesse sentido, os games e a gamification poderão ser 

alternativas metodológicas agregadas a recursos digitais para facilitar a criatividade, o desafio, 

a motivação e a expectativa de novas experiências que implicam a mudança da dinâmica da 

sala de aula. 

 

3.3 GAMES E GAMIFICATION: DESAFIO, CÉREBRO HUMANO E APRENDIZADO 

 

Com o avanço e a popularização das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC), é inegável que ocorreram mudanças significativas no meio 

educacional. Em consequência disso, os alunos que nasceram num mundo cercado pelas 

TDIC, que estão acostumados a aprender de maneira dinâmica, sentem-se desmotivados ao 

encontrar na escola alguns professores que utilizam metodologias de ensino baseadas em 

processos de memorização e pouca participação. 

Diversos estudos apontam para os benefícios do uso dos games em sala de aula, dentre 

eles, podemos citar Moita (2007, p.58), que elucida que “os games se inserem num contexto 

cultural-curricular juvenil”, devido à sua característica de manter os jogadores concentrados, 

motivados e interessados em adquirir novos conhecimentos, entretanto, em alguns casos, são 

difíceis de executar. Uma alternativa metodológica promissora para essa realidade é a 
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gamificação, que se baseia na utilização da lógica dos games em ambientes reais, promovendo 

o engajamento e a motivação dos indivíduos envolvidos, e que tem grande potencial para ser 

empregada em sala de aula, pois não demanda, necessariamente, o uso de recursos digitais de 

difícil acesso. 

O grande desafio do professor é de propiciar aos alunos o desenvolvimento de 

habilidades matemáticas necessárias para a compreensão de conhecimentos conceituais, 

procedimentais e atitudinais num contexto em que os eles interagem em rede, 

simultaneamente. Enquanto grande parcela dos docentes debate sobre a inserção de 

metodologias inovadoras voltadas para o trabalho com as TDIC, os alunos já estão 

aprendendo diariamente, porque demonstram facilidade para a atenção difusa e realizam 

várias tarefas ao mesmo tempo. Consequentemente, o cérebro se reorganiza em resposta a 

estímulos variados, sejam visuais, auditivos, táteis, olfativos e afetivos. 

Em suma, quanto mais diversidade de estratégias apresentadas pelo docente em sala de 

aula, seja na execução das atividades pedagógicas, na organização do espaço educativo e na 

forma de avaliação, mais o sistema educacional deve se apoderar dos recursos presentes na 

realidade dos alunos, com o intuito de repensar as práticas educativas e inserir as TDIC, os 

games e a gamification nos processos coletivos de aprendizagem, porque a atividade e os 

estímulos diferenciados contribuem para moldar e modificar o cérebro ao longo da vida. 

Quando o docente utiliza recursos inovadores, como os games, nas aulas de 

Matemática, os alunos passam a lidar com mais facilidade com a velocidade de informações e 

a interatividade presente nos jogos digitais e nas diversas fontes de multimídia. Assim, a sala 

de aula ganha uma nova configuração, e os alunos vivenciam situações de aprendizagem que 

produzam engajamento e colaboração no processo de construção do conhecimento, o que 

colabora para seu desenvolvimento cognitivo, já que os jogos eletrônicos e a mediação do 

professor revigoram a maneira como os jovens pensam e se comportam no contexto atual. 

Assim, inserir os games na sala de aula é um desafio inovador e uma possibilidade 

pedagógica, sempre com a finalidade de explorar os pontos positivos e negativos trazidos pelo 

recurso e que podem influenciar o currículo de Matemática, conforme ressalta Prensky (2010, 

p. 259): “Traga para dentro da sala de aula games jogados fora dela, por meio de perguntas e 

discussões, usando os princípios por trás dos bons games complexos para adicionar 

jogabilidade as suas aulas e para torna-las mais interessantes e envolventes para os alunos”. 
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Figura 07 – Habilidades desenvolvidas pelos jogos eletrônicos de acordo com Prensky (2006) 

e Mattar (2010) 

 
Fonte: Construído no coggle.it pelo pesquisador 

 

 

Podemos notar que as habilidades expressas nesse mapa mental nos direcionam a 

trabalhar conteúdos matemáticos agregados à lógica dos games, o que pode instigar os alunos 

a construírem o conhecimento matemático por meio de situações-problema. Os games podem 

ajudar os alunos a tomarem decisões e a usarem o raciocínio lógico com rapidez. Porém 

outras atividades colaboram para esses resultados satisfatórios, como a prática integrada de 

exercícios físicos e o hábito de ler regularmente, inclusive o cérebro humano se reprograma ao 

entrar em contato com os dispositivos móveis e os games, devido à velocidade de informações 

e às multitarefas disponibilizadas nesses recursos. 

Um grande desafio lançado aos professores da atualidade é o planejamento de aulas 

que despertem nos alunos o desejo de aprender - aqueles que argumentam, questionam, 

refletem, estabelecem associações com diversas informações, exigem feedback e têm 

autonomia para aprender. O mesmo desejo e a sensação de felicidade produzida no ato de 

jogar precisam ser revertidos para o processo de aprender matemática. 

O uso dos games na educação tem aumentado a atenção e o interesse dos alunos para 

aprenderem matemática de um jeito diferenciado. O que mais vemos nas escolas são alunos 

curiosos e, ao mesmo, tempo preocupados, porque os conteúdos são trabalhados em sala de 

aula com estratégias enfadonhas e repetitivas, que não chamam sua atenção para a descoberta. 

Fora da escola, os games, os smartphones e os jogos digitais provocam inquietação e 

empolgação nos nativos digitais, que aprendem qualquer coisa por meio desses recursos. 

Prensky reforça que 
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os games são a maneira como nossos filhos Nativos Digitais estão se 

treinando nas habilidades demandadas pelo futuro. Nossos filhos sabem 

institivamente, que numa era em que o conhecimento e o poder da tecnologia 

aumentarão milhões ou mesmo bilhões de vezes durante nossas vidas, as 

habilidades de que precisarão no futuro não são as habilidades do passado, 

isto é, aquelas que estão lhes passando na escola. (2010, p. 62) 

 

Com esse olhar inovador, os games passam de “meros jogos” que, possivelmente, 

atrapalham o desenvolvimento cognitivo do aluno, para facilitadores do aprendizado das 

operações básicas. E quando bem explorados, trazem contribuições positivas, desde o 

despertar do senso crítico, reflexivo e autônomo até a formulação de hipóteses e a resolução 

de problemas. 

Baseando-se nessas contribuições mencionadas, Gee (2007) acrescenta que o desafio e 

a aprendizagem são fatores importantes para que os videogames sejam cada vez mais 

divertidos, motivadores e prazerosos, o que propicia reflexões sobre como tornar a 

aprendizagem interessante, fora e dentro dos ambientes escolares, por meio dos videogames, 

de seus elementos ou de sua lógica. 

A teoria de Werbach & Hunter (2012) traz uma discussão sobre a utilização de 

elementos dos games fora de seu contexto, com o intuito principal de motivar os indivíduos, e 

focaliza a apresentação de três elementos dos jogos: as mecânicas, que são responsáveis por 

nortear as ações dos jogadores; as dinâmicas, por manterem a interação entre os jogadores; e 

os componentes, que realizam as aplicações usadas na interface do jogo, em que cada 

mecânica se vincula a uma ou mais dinâmicas, e cada componente pode estabelecer relações 

com as mecânicas e as dinâmicas. 

 

Quadro 04 – Princípios de aprendizagem dos bons videojogos defendidos Gee (2007) 

relacionados aos elementos dos jogos de Werbach & Hunter (2012) e da Neurociência, 

especificamente a tríade funcional da aprendizagem defendida por Fonseca (2017). 

Princípios de aprendizagem de Paul 

Gee (2007) 

Elementos dos jogos – 

Modelo de Werbach e 

Hunter (2012) 

Neurociência – tríade funcional 

da aprendizagem defendida por 

Fonseca (2017) 

Coconcepção: os estudantes como 

agentes ativos, participativos e 

comprometidos 

Dinâmica: Emoções 
Função conativa: Componente 

afetivo 

Personalizar: estudantes que 

experimentam diferentes estilos de 

aprendizagem e refletem sobre a própria 

aprendizagem. 

Mecânica: Turnos 
Função executiva: Flexibilização e 

Função Cognitiva: adaptabilidade 
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Identidade: aprendizagem profunda, o 

que exige uma identidade que proporcione 

dedicação e comprometimento. 

Mecânica: Aquisição de 

recursos 
Função Executiva: controle 

Manipulação e conhecimento 

distribuído: o ser humano consegue 

manipular ferramentas inteligentes e 

partilhar os conhecimentos. 

Mecânica: Cooperação e 

Competição 

Função Conativa: Componente 

afetivo 

Problemas bem estruturados: Problemas 

iniciais importantes e bem concebidos, 

para que os alunos formulem hipóteses 

válidas e soluções para os problemas 

atuais e futuros, inclusive os mais difíceis. 

Mecânica: Desafios Função Cognitiva: Hierarquia 

Agradavelmente frustrante: a 
aprendizagem funciona melhor quando os 

novos desafios são agradavelmente 

frustrantes, e a motivação para os alunos 

está nos desafios, o que lhes possibilita ter 

consciência de seus progressos. 

Mecânica: Avaliação 

(Feedback) 

Função conativa: Componente 

Expectativa 

Ciclos de Competências: Possibilita ao 

aprendiz aprender a organizar a própria 

aprendizagem e tornar-se competente para 

aprender a aprender. 

Dinâmica: Progressão 

Função Executiva: Metacognição, 

Função Cognitiva: Totalidade e 

Função Conativa: 

Informação dada “a pedido” e “mesmo 

na hora”: O jogo tem a facilidade de 

transformar a maior parte da informação 

verbal em dados concretos (experiências 

no jogo). Os aprendizes precisam jogar 

antes de receber um aglomerado de 

informações, que deveriam estar em um 

contexto. 

Componentes: Coleções 
Função Executiva: Memória de 

Trabalho 

Aquários: Criação de sistemas 

simplificadores dos jogos para que sejam 

confrontados com sistemas complexos. 

Exige mais atenção dos alunos na 

percepção de fatos ou situações do jogo. 

Componentes: Boss Função Executiva: Atenção 

Caixa de areia: Aprendizes colocados em 

situações semelhantes com situações reais. 

Os erros precisam fazer parte do 

divertimento e são essenciais para a 

aprendizagem, para que sejam 

direcionadas as novas competências de 

criatividade e tomadas decisões. 

Dinâmica: Narrativa Função Executiva: Flexibilização 

As competências como estratégias: A 

aprendizagem está associada à prática. As 

competências são mais bem assimiladas 

quando estão em conjunto. 

Componentes: Conteúdos 

desbloqueáveis 
Funções Cognitivas: Intercâmbio 
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Pensamento sistemático: A 

aprendizagem de competências acontece 

quando o aprendiz compreende como cada 

uma delas se encaixa num sistema mais 

complexo. Os alunos precisam dispor de 

conhecimentos variados, Para evitar 

limitações e restrições. 

Componente: Missão Função Executiva: Atenção 

O significado como imagem-ação: O ser 

humano pensa em função de suas 

experiências e de suas respectivas 

memórias associativas. A aprendizagem 

por meio de ações contextualizadas dá 

significado aos conceitos e às palavras. 

Mecânica: Aquisição de 

recursos 

Função Executiva: Memória de 

trabalho 

Fonte: Construído pelo pesquisador com base nas discussões trazidas por Gee (2007), Fonseca (2017) e 

Werbach e Hunter (2012). 

 

O quadro acima estabelece relações entre os princípios de aprendizagem dos bons 

videojogos defendidos por Gee (2007), as contribuições da Neurociência para o aprender, 

especificamente a tríade funcional da aprendizagem defendida por Fonseca (2017) e, 

consequentemente, alguns elementos da gamification que reforçam a necessidade emergencial 

de aulas de Matemática dinâmicas, diferenciadas e que instiguem os alunos através de 

situações estimulantes, ousadas e desafiantes. 

Diante das informações evidenciadas no quadro abaixo, percebemos que, de modo 

geral, os games envolvem acontecimentos repetitivos que fortalecem as conexões das células 

cerebrais. Assim, ao identificar como o cérebro funciona, evolui e processa as informações, 

podemos refletir sobre os processos de ensinar e aprender, o que também é discutido através 

das funções conativas, cognitivas e executivas, a tríade da aprendizagem humana, defendida 

por Fonseca (2017). 

Preocupado com a reflexão dos processos de ensino e aprendizagem dos alunos do 

presente e do futuro, Fonseca (2017, p.338) evidencia que, 

 

em vez de os currículos serem centrados exageradamente nos conteúdos 

sistematizados, considerados como produtos finais, e serem meramente 

apresentados e debitados nas aulas, há de se ter mais atenção com os 

processos cognitivos, conativos e executivos dos alunos, caso contrário , o 

ciclo do sucesso escolar será uma miragem para muitos deles. Não está em 

jogo tanto o enriquecimento curricular, está mais em jogo o enriquecimento 

do potencial de aprendizagem dos alunos. 

 

Com esse pensamento, o autor (2017, p.340) ressalta que “a educação da criança e do 

jovem na era digital tem que ser cada vez mais amiga de seus corpos, dos seus cérebros e de 

suas mentes” e está atrelada a uma gama de competências executivas, que podem ser 
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enumeradas a seguir: 

 

o Estabelecer objetivos, traçar metas e antecipar tarefas; 

o Manter uma lista de prioridades e tarefas a serem cumpridas num espaço de 

tempo determinado, o que pode contribuir para a conclusão de projetos; 

o Ter a capacidade de organizar dados, fontes e materiais diversos de pesquisa e 

estudo; 

o Flexibilizar e memorizar informações, bem como utilizar as diferentes 

estratégias de resolução de problemas. 

o Manter, manipular e utilizar informações importantes na memória de trabalho; 

o Observar evoluções individuais e coletivas e refletir sobre o aproveitamento 

escolar; 

 

Para compreender bem mais, produzimos um mapa mental com as principais ideias de 

Fonseca (2017) a respeito da tríade funcional da aprendizagem. Segue, abaixo, o esquema 

sucinto que articula o funcionamento das funções conativas, cognitivas e executivas na 

aprendizagem humana. 

 

Figura 08 – Tríade fundamental da aprendizagem humana defendida por Fonseca (2017). 

 

 
Fonte: Construído no coggle.it pelo pesquisador 

 

Assim, ao relacionamos essas competências com os princípios de aprendizagem de 

Gee (2007) e os elementos dos jogos e da gamificação estabelecidos no modelo de Werbach 

& Hunter (2012), percebemos que nossos alunos necessitam vivenciar novas experiências de 
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aprendizagem, que ofereçam oportunidades de refletir, pensar e relacionar os conhecimentos 

aprendidos em sala de aula com situações práticas do cotidiano, que perpassem uma aula 

expositiva e estimulem o cérebro a produzir novas aprendizagens nas aulas de Matemática, 

considerada como uma das disciplinas mais temidas pelos alunos. Daí, surge a necessidade de 

integrar as práticas educativas ao uso de games e, até mesmo, conhecimentos a respeito de 

como o cérebro humano processa as informações. 

Os professores precisam reconhecer a importância de modificar as práticas 

pedagógicas para que essa concepção de aversão que muitos alunos construíram sobre a 

Matemática seja desconstruída. Para isso, atividades que despertem a empolgação e a 

curiosidade podem ajudar nesse processo de desconstrução. Nessa perspectiva, Campos 

(2016, p.221) esclarece que “a curiosidade permite explorar o universo ao seu redor e, assim 

percebemos que sempre há um novo jeito de fazer, pensar e agir”. A autora também assegura 

que 

 

uma forma de estimular o ambiente, a criatividade e a imaginação da criança 

para que compreenda os conteúdos matemáticos é proporcionar um clima de 

exploração, desafio e pesquisa. Para atingirmos esse ambiente, é necessário 

modificar a dinâmica da sala de aula, promovendo grupos de trabalho que 

simulem a comunidade de pesquisa matemática. O professor deixa de ser a 

autoridade do saber e passa a ser um mediador desses grupos de trabalho. As 

dúvidas que surgirem mediante as investigações dos alunos serão novidades 

para a turma e realmente mostrarão o quem vem a ser a atividade matemática 

e a sua importância para a resolução de problemas. (CAMPOS, 2016, p.221) 

 

A partir disso, destacamos a relevância da promoção de práticas inovadoras que 

mantenham um elo entre as habilidades presentes nos princípios de aprendizagem de Gee 

(2007), na gamification e na articulação com a Neurociência, por meio da tríade funcional da 

aprendizagem humana (funções conativas, cognitivas e executivas), defendida por Fonseca 

(2017). Assim, é preciso pensar criticamente sobre a presença dos jogos digitais no ensino de 

Matemática, pois a utilização de maneira adequada e planejada desses recursos possibilita a 

criação de novos ambientes de aprendizagem e fomenta a autonomia e a capacidade reflexiva 

para vencer os desafios de uma sociedade informatizada como a nossa. 

Reforçando esse pensamento, Prensky (2010, p.61) destaca que “o aprendizado por 

meio de jogos digitais é uma boa maneira de atingir os nativos digitais em sua língua nativa, 

afinal, os estudantes de hoje não são mais as pessoas para as quais nosso sistema educacional 

foi desenvolvido”. A utilização dos games no meio educacional pode ocasionar inúmeros 

benefícios à mente humana, desde o estímulo das diferentes inteligências dos alunos até a 
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ativação de áreas cerebrais por meio de atividades desafiantes no decorrer do jogo. Sobre isso, 

Relvas (2010) argumenta: 

 

 

Os primeiros anos de vida da criança são fundamentais para seu 

desenvolvimento. Cada experiência nova, cada contato realizado na época 

própria possibilita as conexões sinápticas e cria condições favoráveis para o 

surgimento de determinadas competências e facilidades, como as descritas 

por Howard Gardner em seus estudos sobre a inteligência: cinestésica, 

espacial, linguística, musical, lógico-matemática, etc., além de proporcionar 

à criança a capacidade de controlar suas emoções ao longo da vida. (2010, 

p.39) 

 

Os professores de Matemática precisam levar em consideração as capacidades 

múltiplas dos alunos, saber como o cérebro funciona e, consequentemente, incorporar tais 

saberes em sua prática profissional, numa perspectiva investigativa. Assim, os grandes 

avanços da Neurociência atribuem à escola atual a função de inserir em suas metodologias 

novas estratégias de ensino para que o aprender passe a ser um ato desejante, motivador e 

prazeroso. Desse ponto de vista, Relvas (2012, p. 141) enuncia que “o cérebro é ávido em 

novas situações e propostas. O professor que não instiga seus aprendentes à dúvida ou 

estimula sua curiosidade, não provoca potencial de inteligências nem afetividade nesse 

processo de aprender”. 

Nesse contexto, os professores precisam planejar estratégias múltiplas em que utilizem 

estímulos variados, sejam visuais, auditivos e afetivos. Essa dinamicidade na sala de aula 

colabora para que os alunos tomem conhecimento de seu estilo e ritmo de aprendizagem. Isso 

potencializa a autonomia do estudante e se relaciona com a aprendizagem autorregulada. 

Assim, os alunos se apropriam da forma como se aprende e adquirem o autoconhecimento. 

Devido a esses avanços, muitos profissionais da educação receiam em investigar sobre 

as implicações da Neurociência nas práticas de ensino, justamente por causa do tabu que é 

“algo complicado”. Relvas (2010, p.59) adverte que “A Neurociência é interdisciplinar para 

promover e agregar saberes nas resoluções dos problemas cotidianos da sala de aula. Na 

verdade, o educador torna-se um investigador e potencializador de inteligências”. 

Retomando as reflexões sobre o uso de games associado aos princípios de 

aprendizagem de Gee (2007), salientamos que o professor necessita de aptidões para planejar 

atividades que considerem todas as habilidades e competências dos alunos, para que os 

talentos sejam valorizados e incorporados nas aulas de Matemática, e desmistificar a ideia de 

que a inteligência lógico-matemática é a única responsável por ativar as áreas cerebrais 

durante a resolução dos problemas matemáticos em sala de aula ou até mesmo em outros 
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ambientes fora do contexto escolar. 

No que se refere ao processo de aprendizagem, podemos alcançar nossos potenciais se 

identificarmos as habilidades mais presentes e trabalharmos para desenvolvê-las. De tal modo, 

no contexto educacional, é necessário que os docentes conheçam os princípios básicos da 

Neurociência e identifiquem as partes do cérebro que podem ser atividades pela estimulação 

do uso dos games. Devlin (2008), em sua obra „O Gene da Matemática‟, enfatiza a questão de 

que muitas pessoas não enxergam a matemática como um produto da construção humana e, 

muito menos, visualizam sua conexão com outras inteligências. Enfim, para o autor, a 

Matemática 

 

não são apenas números e aritmética. Uma vez que você saiba o que a 

matemática realmente é, e uma vez que veja como nossos cérebros criam a 

linguagem, você achará muito menos surpreendente que pensar matemática é 

apenas uma forma especializada de usar a nossa capacidade para a 

linguagem. (DEVLIN, 2008, p.17) 

 

O docente que reconhece as relações básicas entre o sistema nervoso humano e o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos passa a ter um olhar mais vasto no que se refere à 

influência da Neurociência na produção do conhecimento. 

Diante disso, surge a discussão sobre a formação inicial dos professores, cuja maioria 

não contempla reflexões acerca da articulação entre a Neurociência e o contexto educacional e 

prevalece a utilização de atividades mecânicas que levam o aluno a decodificar fórmulas e 

regras matemáticas. Conforme discute Relvas (2009 p.22), “continua-se, ainda, vivendo o 

modelo tradicional mecanicista, que separa o mundo da razão e o mundo da emoção, o sujeito 

do objeto, vida, razão, individuo, ambiente, fragmentando então conhecimentos e 

pensamentos humanos”. 

A utilização dos games e, até, da gamificação vem como alternativas metodológicas 

que desfazem a ideia de práticas fragmentadas e prezam pelo emprego de atividades que 

envolvam o engajamento, a interatividade e os desafios fascinantes, como propõe Fadel: 

 

A gamificação se constitui na utilização da mecânica dos games em cenários 

fora dos games, criando espaços de aprendizagem mediados pelo desafio, 

pelo prazer e entretenimento. Compreendemos espaços de aprendizagem 

como distintos cenários escolares e não escolares que potencializam o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas (planejamento, memória, 

atenção, entre outros), habilidades sociais (comunicação, assertividade, 

resolução de conflitos interpessoais, entre outros) e habilidades motoras. 

(FADEL et al, 2014, p.76) 
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Em virtude disso, tanto a cultura digital quanto os estudos da Neurociência reforçam a 

necessidade de novas estratégias na sala de aula, como é o caso da gamificação ou 

aprendizagem gamificada, acima mencionada. Para complementar o pensamento anterior, 

Eugênio (2017, p. 39) afirma que “não é por menos que professores relatam frequentemente 

os desafios de manter o interesse dos estudantes pelos conteúdos escolares diante de um 

admirável mundo novo recheado de dispositivos móveis”. 

Isso nos leva a pensar na influência de possibilidades que os recursos digitais podem 

oferecer para a promoção de ambientes propícios para a socialização e o aprender. Essa gama 

de recursos digitais passam a ser nossos “concorrentes” no meio educacional, tendo em vista 

que, muitas vezes, o sistema de ensino segue a linha do currículo escolar burocrático e 

tradicional, enquanto que as tecnologias são mais chamativas e atraem a atenção e o interesse 

de nossos jovens por várias horas ao longo do dia. 

As tecnologias propiciaram grandes transformações na sociedade, não apenas no 

contexto educacional. Contudo, a escola recebe estudantes que, além de terem nascido na 

década do cérebro, são reconhecidos como “nativos digitais” e, como ninguém, organizam o 

pensamento de forma mais rápida e sistemática. Assim, Eugênio (2017, p. 39) revigora que, 

“nesse momento tão metamórfico das práticas educacionais, a compreensão das bases de 

funcionamento do cérebro são fundamentais para evitar práticas não baseadas em evidência”. 

Destarte, compreender como o aluno aprende e como funcionam os estilos de 

aprendizagem propicia ao professor um senso crítico para que empregue estratégias de ensino 

adaptadas, que possibilitem a inclusão de uma série de atividades desafiadoras e instigantes 

que provoquem a estimulação cognitiva do aluno, assim como colaborar para que o próprio 

professor aprecie a relevância da motivação e da afetividade no processo de construção do 

conhecimento matemático. 

Pesquisadores como o neurocientista Robert Lent afirmam que, quando o professor 

aplica atividades usando o videogame ou até mesmo a música antes de uma aula de 

Matemática, os alunos apresentam um desempenho satisfatório e uma atenção mais visível e 

ficam concentrados enquanto constroem o pensamento matemático. Essa atenção é aplicada à 

Matemática através de um processo que denominamos de plasticidade transmodal, que 

colabora para o progresso da aprendizagem em atividades seguintes, justamente pelo fato de 

estimular a atenção e, posteriormente, a prática de uma nova atividade. 

Nesse contexto, os jogos digitais podem melhorar nossa atenção, pois os momentos do 

jogo exigem o foco em espaços distintos, o que ativa os circuitos neuronais diversos. Diante 

do exposto, precisamos saber quais partes do cérebro humano são ativadas em determinadas 
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ações, como por exemplo, na resolução de um problema matemático, como esclarecem 

Bianchini e Nomura: 

 

O pensamento matemático avançado é caracterizado por padrões estruturais 

e relações abstratas, resulta da ativação de circuitos neuronais especializados 

encontrados no cérebro humano. As construções matemáticas abstratas 

originam-se de coerentes atividades de circuitos neuronais que ativam a 

memória. Assim, para que desenvolvamos tais capacidades é necessário que 

haja uma construção massiva de novas estruturas matemáticas mentais a 

partir do trabalho repetitivo e de exaustão que constituirá a memória de 

longo prazo necessária para o aprimoramento da capacidade matemática. 

(2012, p.17) 

 

Assim, o docente começa a sentir a necessidade de visitar a literatura que trata do 

estudo da mente humana e dos possíveis desafios de incorporar o conhecimento produzido 

pela Neurociência na sala de aula. Além do mais, a presença das tecnologias e dos jogos 

digitais traz uma série de elementos que podem ser aproveitados no processo de aprendizagem 

e na tomada de decisões conscientes no cotidiano. 

Portanto, Pizyblski, Júnior & Pinheiro (2009, p.1143) enfatizam que “os estudos da 

Neurociência e seu entrelaçamento com a Matemática vêm em auxílio de novas práticas 

pedagógicas, porque ao conhecer o cérebro e seu funcionamento pode-se entender a finalidade 

de certas operações matemáticas, e o que elas representam neurologicamente bem como os 

efeitos no cérebro humano”. Baseando-se em pesquisas da área de Neurociência, Fonseca e 

Cássia asseveram que 

 

o cérebro humano recompensa-se a si mesmo com uma pequena dose de 

dopamina que atua nas funções de aprendizagem e prazer, sendo esse 

percebido quando a resolução de um problema matemático é bem sucedida e 

o raciocínio lógico matemático é considerado adequado à situação. (2012, 

p.11) 

 

Então, é indispensável reconhecer os princípios básicos do funcionamento do cérebro 

humano em suas dimensões biológicas, psicológicas, emocionais e sociais. Além de se estar 

atento aos princípios básicos da Neurociência, é necessário que aconteça um diálogo entre 

professores e neurocientistas, para melhorar os resultados no contexto educacional. Nessa 

perspectiva, Cosenza & Guerra (2011, p.144) ressaltam que “educadores e neurocientistas 

precisam ser envolvidos nos problemas reais do cotidiano escolar, o que possibilitará o 

aparecimento de estudos que venham avaliar o sucesso ou não de determinadas práticas 

pedagógicas”.  



53  

4 A PESQUISA: CONTEXTO, SUJEITOS E INSTRUMENTOS 

 

A temática de nosso estudo traz discussões atuais e contemporâneas e exige uma busca 

ampla de situações que demonstram a influência da Neurociência e dos games no ensino de 

matemática. Quanto ao tipo, a pesquisa é qualitativa, do tipo exploratório-descritivo, pelo fato 

de propiciar um conhecimento profundo sobre o problema e ter a intenção de compreender e 

descrever o objeto de estudo no contexto em que está inserido, bem como responder a 

demandas mais particulares. Como lembra Minayo (2003, p.21), “a pesquisa qualitativa 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”. 

Vale lembrar que propomos esse tipo de pesquisa por estar a cada dia ganhando espaço na 

área de Educação Matemática. Sobre isso, Borba (2004, p.3) esclarece: 

 

Que quando falo de pesquisa qualitativa, estou falando de uma forma de 

conhecer o mundo que se materializa fundamentalmente através dos 

procedimentos conhecidos como qualitativos, que entende que o 

conhecimento não é isento de valores, de intenção e da história de vida do 

pesquisador, e muito menos das condições sócio-políticas do momento. 

Como já dizia Paulo Freire: a escolha da pergunta de pesquisa já é em si um 

ato embebido de subjetividade. 

 

Bogdan & Biklen (2003) ressaltam que a pesquisa qualitativa está diretamente 

relacionada à organização de dados descritivos, que são obtidos por meio do contato do 

pesquisador com a situação que está sendo investigada, dando destaque aos processos 

ocorridos, que são relevantes para descrever o panorama dos sujeitos envolvidos. Os mesmos 

autores reforçam que as principais características da pesquisa qualitativa é que é feita no meio 

do ambiente natural, dos dados descritivos, da preocupação com o processo, o significado e a 

análise indutiva. 

A partir do que foi enfatizado e dentre os diversos tipos de pesquisa qualitativa, 

optamos por fazer um estudo de caso etnográfico. De acordo com André (1995, p.19), a 

“etnografia é a tentativa de descrição de uma cultura, e sua principal preocupação é o 

significado que têm as ações e os eventos para as pessoas, alguns diretamente expressos pela 

linguagem e outros transmitidos indiretamente por meio das ações”. O autor acrescenta que “o 

pesquisador encontra-se diante de diferentes formas de interpretação da vida, formas de 

compreensão do senso comum, significados variados atribuídos pelos participantes às suas 

experiências e vivências e tenta mostrar esses significados múltiplos”. 
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Além disso, André (1995, p.51) destaca alguns elementos relevantes para a tomada de 

decisão quando se vai fazer um estudo de caso etnográfico: “quando a questão de pesquisa for 

do tipo “como” e “por quê”, e a preocupação estiver relacionada com a compreensão e 

descrição do processo, o foco de interesse for um fenômeno contemporâneo e que esteja 

ocorrendo numa situação de vida real”. Desse modo, a escolha do método de estudo de caso 

etnográfico se deu devido à pergunta de nossa pesquisa: como o professor pode aplicar, nas 

aulas de Matemática, as contribuições da Neurociência associada aos elementos dos games e 

da Gamificação? Essa é uma questão que mostra uma amplitude profunda de um fenômeno 

social e contemporâneo. 

Em suma, Bogdan & Biklen (1994, p.90) trazem o estudo de caso etnográfico como o 

estudo de caso de observação, cujo objeto de estudo envolve uma organização particular ou 

algum elemento peculiar dessa organização. A reflexão sobre o fenômeno estudado na 

condição de sujeito externo visa atribuir significa ao objeto de estudo, para que o pesquisador, 

a partir da observação participante, dirija o olhar para comportamento social dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa. 

Considerando que a pesquisa é um estudo de caso etnográfico e fundamentado em 

André (1995) e Bogdan & Biklen (1994), destacamos que a investigação contemplou três 

fases – a fase X – exploratória - momento em que o pesquisador entra em contato direto com 

o fenômeno a ser estudado para definir o caso, o local e os sujeitos de pesquisa, bem como 

estabelece os instrumentos de coleta de dados, baseando-se na definição dos procedimentos 

metodológicos: a fase Y – a da coleta dos dados, em que utilizamos os instrumentos definidos 

na fase exploratória para coletar os dados; e a fase Z ,  q u e  c o m e ç o u  a partir do 

momento em que a coleta de dados encontrava-se praticamente em fase de conclusão, como 

descreve o esquema abaixo. 
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Figura 09 – Representação gráfica dos instrumentos e fases da pesquisa 

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador no Microsoft PowerPoint. 

 

Assim, os dados foram coletados e analisados através de uma entrevista 

semiestruturada com uma professora de Matemática de uma escola pública da cidade de Poço 

de José de Moura, localizada na região de Cajazeiras – PB, um questionário com perguntas 

abertas para traçar o perfil da professora no que se refere a sua formação inicial e continuada, 

bem como suas experiências vivenciadas ao longo da prática docente, que podem influenciar a 

forma como planeja e executa as atividades em sala de aula. 

A escolha pelo uso da entrevista semiestruturada aconteceu devido à presença de “uma 

série de perguntas abertas, feitas verbalmente em uma ordem prevista” (LAVILLE & 

DIONNE, 1999, p.188), norteadas pelo referencial teórico e pelos objetivos de nossa pesquisa. 

Um ponto interessante e que nos chamou a atenção para elaborar e executar a entrevista 

semiestruturada foi o fato de termos a liberdade de fazer os questionamentos de acordo com as 

especificidades do entrevistado. 

O uso das observações de aulas resultou nas notas de campo e foi um suporte para 

organizarmos as informações colhidas, porque íamos com mais frequência ao local da 

pesquisa, onde as situações e os momentos acontecem, e podíamos alcançar determinados 

aspectos da realidade onde os indivíduos estavam inseridos. Segundo Marconi & Lakatos, 

(1996, P. 79), as observações de aula “identificam e obtêm provas a respeito de objetivos 

sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento”. 

Nesta pesquisa, os questionários aplicados (com a professora e os alunos) objetivaram 
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identificar se os alunos estabeleciam conexões com os games, as TDIC e o conteúdo de 

função quadrática trabalhado em sala de aula. Quanto aos depoimentos dos participantes, 

depois de executar atividades que enfatizavam o uso de games ou sua própria lógica, bem 

como a presença de alguns princípios da Neurociência contribuíram para o processo de 

aprender Matemática. 

Para perceber o fenômeno em estudo, também utilizamos informações quantitativas 

elencadas por meio dos indicadores educacionais, o que fortalece a justificativa da 

problemática do trabalho, para aprofundar os conhecimentos associados à temática, porque a 

pesquisa qualitativa pode ser utilizada para fortalecer resultados alcançados em pesquisas 

quantitativas. 

Depois de definir o tipo de pesquisa e seus respectivos instrumentos, seguem a 

descrição do local de pesquisa e os participantes envolvidos. Esta pesquisa foi realizada numa 

escola pública da rede municipal de ensino, localizada na cidade de Poço de José de Moura, 

no alto sertão paraibano, com alunos do 9º ano do ensino fundamental, durante os meses de 

setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2017. 

Os professores que lecionam nessa instituição de ensino têm acesso a uma quantidade 

considerável de recursos didático-pedagógicos, como sala de recursos multifuncionais, que 

atendem a oito alunos, biblioteca, sala de leitura, laboratório de informática, pátio, 

almoxarifado, cozinha, quadra de esportes, sala de professores, laboratório de Matemática, 

secretaria, diretoria e 13 salas de aula climatizadas, além de recursos tecnológicos e 

audiovisuais para ser utilizados nas aulas.  

Os sujeitos investigados em nossa pesquisa foram uma professora de Matemática do 

ensino fundamental e uma turma composta de 20 alunos do 9º ano do ensino fundamental de 

uma escola pública, cuja responsável é a referida professora, que é graduada em Ciências 

Exatas e tem formação pedagógica para lecionar na educação infantil e nos anos iniciais do 

ensino fundamental. Tem 15 anos de experiência no ensino fundamental I e II, sete anos de 

experiência com a educação infantil e o ensino fundamental I, leciona a disciplina „Ciências‟ 

há três anos, e Matemática dos anos finais do ensino fundamental, há doze. Cursou pós-

graduação lato sensu em Educação inclusiva, que ela considera como uma área interessante e 

decidiu se aprofundar nos estudos pelo fato das escolas receberem em suas turmas um número 

expressivo de crianças e adolescentes com laudos e atestados de distúrbios, transtornos e 

deficiência. 

Vale salientar que a escolha pela turma de alunos participantes se deu em 

conformidade com os horários disponíveis pelo pesquisador e pela professora da turma. 
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Porém também foi influenciado pelo número de aulas de matemática concentradas na turma, o 

que favoreceu o processo de observação de aulas e a aplicação dos percursos metodológicos. 
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5 RESULTADOS: COLETA, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Na fase X (ver figura 09), também denominada de preparação, aplicamos 

questionários iniciais com a finalidade principal de traçar o perfil de formação da professora, 

bem como identificar como os alunos reagem às aulas de Matemática com a aplicação de 

novas propostas pedagógicas, especificamente o uso das TDIC e da gamificação, norteadas 

por alguns estudos teóricos e práticos da Neurociência aplicada ao ensino de Matemática. 

Abaixo, seguem algumas respostas dos alunos a respeito da temática acima mencionada. Os 

alunos serão identificados pela letra A, seguida de um número que relaciona a ordem 

numérica dos que responderam ao questionário. 

 

Quadro 05 – Questão 01 – Questionário aplicado com os alunos 

QUESTÃO 01: Relate a aula de Matemática mais 

interessante que você já teve. 

A1: “Nunca tive uma aula de Matemática  

interessante”. 

A3: “Minha primeira aula de geometria foi 

muito interessante. Achei incrível desenhar 

aquelas formas geométricas com o 

compasso”. 

A7: “Como tenho muitas dificuldades em 

Matemática a aula mais interessante é aquela 

que eu aprendo o assunto”. 

Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

As respostas dos alunos apontam que eles desejam aulas mais dinâmicas, interessantes 

e em que sejam utilizadas estratégias diferenciadas que perpassem o uso de um simples 

compasso na construção de formas geométricas. Em outras palavras, a escola necessita tecer 

um novo olhar sobre as formas de ensinar e de aprender que contemplem artefatos 

diferenciados, como: o uso de jogos sejam analógicos e/ou digitais, como games (que fazem 

parte do cotidiano da maioria dos adolescentes), poemas, músicas, dentre outros recursos que 

estimulem novas habilidades e competências. O aluno (A7) traz uma reflexão “nua e crua” 

sobre as dificuldades de aprendizagem no contexto escolar. 

Quando lemos esse depoimento, nossos meus olhos lacrimejaram, pelo fato de 

perceber que, para esse aluno, o “interessante” é conseguir aprender. Em virtude disso, Relvas 

(2014) esclarece que alguns fatores são determinantes no processo de aprendizagem, dentre 

eles: sensações, percepção, memorização, atenção e motivação. Porém nossos alunos são 

pessoas diferentes umas das outras e, consequentemente, pensam de forma diferente, devido a 

fatores de ordem genética, emocional, social e biológica. 
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Quadro 06 – Questão 02 – Questionário aplicado com os alunos 

QUESTÃO 02: Para você, o que é 

aprender? 

A1: “Aprender é descobrir novas 

experiências e conhecimentos”. 

A2: “Aprender é uma boa lembrança que 

a gente nunca esquece. É algo que eu 

posso levar comigo para a vida”. 

A5: “Aprender é uma forma de nos 

preparar para o futuro”. 

Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

A aprendizagem é um processo dinâmico e complexo, que envolve muitos elementos 

influenciadores, desde as experiências vivenciadas até a memória. Relvas (2014, p.17) já 

deixa claro que “o aprender é um desafio, uma aventura pessoal e intransferível. É preciso 

dominar o próprio saber. Isso é dar significado à vida”. Em seus depoimentos, os alunos 

demonstram que são capazes de aprender, mas vivenciamos experiências diferentes, e isso 

influencia o potencial de aprendizagem humana. 

 

Quadro 07 – Questão 03 – Questionário aplicado com os alunos 

QUESTÃO 03: Em que situações ficam 

mais atentos e envolvidos nas aulas de 

Matemática? 

A1: “Quando o professor traz algo 

diferente”. 

A2: “Na explicação, tem que ter cuidado a 

cada passo”. 

A6: “Quando os assuntos são mais 

complicados fico mais atento para não 

ficar com dúvidas”. 

Fonte: Produzido pelo pesquisador  

 

Os alunos devem ser capazes de prestar atenção ao que está sendo trabalhado em sala 

de aula, porque a falta de atenção e de concentração influencia diretamente a capacidade de 

lembrar as informações mais importantes para a construção de novos conhecimentos. 

Contudo, devido à forma como a maioria dos professores abordam os conteúdos na escola, 

eles não conseguem manter o foco mental dos inquietos “nativos digitais”, que esperam por 

momentos mais empolgantes e desafiantes e, não, por uma resolução de exercícios repetitivos 

que não estabelecem relações com a utilidade da Matemática no meio social. 
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Quadro 08 – Questão 04 – Questionário aplicado com os alunos 

QUESTÃO 04: O que os games têm a ver 

com as aulas de Matemática? O que você acha 

que pode aprender através da lógica dos 

games? 

A1: “Podemos aprender com os games: lógica, 

raciocínio, velocidade, agilidade e 

desempenho”. 

A2: “Aprende mais rápido, tira o estresse e torna 

o processo de aprender mais fácil. Além disso, 

aprendemos a calcular o ângulo das jogadas”. 

A3: “Alguns games ensinam de uma forma 

divertida e ajudam a ter mais concentração, que 

é o que precisamos ter nas aulas de 

Matemática”. 

Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

É notório que nossos alunos passam boa parte do tempo imersos em jogos eletrônicos, 

aplicativos de smartphones, redes sociais, ouvindo músicas, dentre outras atividades 

relacionadas ao uso das tecnologias digitais. Por isso não faz sentido resistirmos a essa 

realidade tão particular. Em termos educacionais, é preciso que os docentes comecem a 

repensar e aceitar a presença não somente das tecnologias, mas também de outras tendências 

que reconfiguram a forma de pensar e de agir de nossos alunos nativos digitais, como bem 

ressalta Prensky (2001, p. 01): “Nossos estudantes pensam e processam informações de forma 

diferente de seus predecessores, e o cérebro pode ser e é constantemente reorganizado”. 

Se observarmos detalhadamente a forma como os alunos reagem ao aglomerado de 

informações que circulam ao seu redor, vamos perceber que, a todo momento, estão 

fazendoconexões com situações e fatos que sejam de seu interesse. Afinal, o cérebro reage ao 

que nos desperta desejos, interesses e inquietações e, assim acontece com o uso dos recursos 

tecnológico no âmbito escolar, não com o intuito de substituir o docente, mas, de fortalecer 

sua intenção pedagógica de apresentar determinados conteúdos escolares através dos 

smartphones que, por si sós, já conseguem prender a atenção dos alunos no dia a dia. 
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Quadro 09 – Questão 05 – Questionário aplicado com os alunos 

QUESTÃO 05: Coloque-se no lugar do 

professor de Matemática e relate como 

planejaria uma aula que chamasse a 

atenção dos alunos. 

A1: “Faria uma atividade de forma divertida, 

com algumas brincadeiras, mais nunca tirando 

o foco da Matemática. Uma dinâmica diferente 

que envolva os alunos e os coloquem a pensar 

matematicamente”. 

A3: “Uma aula mais animada e criativa que 

levasse os alunos para outro mundo, mas 

estando no mundo da Matemática”. 

A5: “Planejaria aulas com mais interação, 

diversão, músicas, jogos, robótica e 

brincadeiras para chamar a atenção dos 

alunos”. 

Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

Na realidade atual, os alunos não esperam que o docente continue utilizando apenas a 

lousa e o livro didático como recursos pedagógicos, tendo em vista que as próprias escolas já 

têm uma gama diferenciada de materiais didáticos, como jogos matemáticos. Além disso, os 

próprios estudantes carregam no bolso um instrumento potencializador do fazer pedagógico 

que, quando bem utilizado, pode direcionar trabalhos e atividades instigantes e motivadoras 

por meio de simples aplicativos e alguns games, sejam eles comerciais ou educativos. 

Como elucidam os alunos (A1) e (A3), as aulas precisam ser mais animadas para que 

os alunos consigam relacionar o conteúdo com outros contextos, outros mundos e pensar 

matematicamente na resolução das questões desafiadoras que a sociedade da internet nos 

apresenta. 

 

Quadro 10 – Questão 06 – Questionário aplicado com os alunos 

QUESTÃO 06:Antes de ir à escola, como 

você imagina que será a aula de 

Matemática? A professora atende às suas 

expectativas? 

A1: “Particularmente não penso nas aulas de 

Matemática, devido ao bom ensino e o 

desempenho da professora acabo me 

entusiasmando muito”. 

A2: “Antes de sair de casa já penso que a aula 

vai ser chata. Mas nossa professora é bem legal, 

interage com a gente e explica bastante o 

assunto. Ela atende a cada aluno”. 

A3: “Imagino que será chata. Temor total! 

Quando chego na sala só vejo contas enormes”. 

Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

As falas dos alunos nos revelam que a maioria das aulas de Matemática são chatas e 

tediosas, o que difere um pouco é o fato de a professora desempenhar um bom trabalho na 

turma, valorizar o processo de interação, pensar no atendimento individual e reconhecer suas 
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dúvidas. O aluno “A3” nos leva a pensar sobre a aversão à Matemática e a forma como as 

“contas enormes” são trabalhadas em sala de aula, como se essa cena se repetisse em seu 

cotidiano desde os tempos da pré-escola. 

 

Quadro 11 – Questão 07 – Questionário aplicado com os alunos 

QUESTÃO 07: Em sua opinião, quais as 

habilidades que os estudantes devem ter para 

lidar com as transformações que a sociedade 

atual vivencia e que acabam refletindo na 

escola como um todo? 

A1: “Procurar vários caminhos para estudar, não 

apenas em livros. Mas em videoaulas, grupos de 

estudos, internet, etc.”. 

A2: “Os alunos devem ter acima de tudo 

concentração e habilidade de atenção”. 

A3: “Novas formas de aprender com várias fontes 

de informação”. 

Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

Ao passo que organizamos os depoimentos acima, evidenciamos que a escola precisa 

de uma abertura mais intensa para algumas mudanças que influenciam a dinâmica da sala de 

aula, como a valorização de estratégias que estimulem as diferentes habilidades de atenção, 

concentração e momentos individuais e coletivos, sejam eles on-line e off-line, que 

caracterizam a personalização das abordagens de ensino no ensino de Matemática e na escola 

como um todo. Essas diferentes oportunidades de estudo visam complementar as aulas que já 

existem no cotidiano da escola, com o uso de metodologias ativas, sala de aula invertida, uso 

da gamificação, dentre outras metodologias que podem motivar os alunos do Século XXI. 

Além das percepções dos alunos a respeito de estratégias metodológicas que 

destaquem a utilização de recursos digitais e abordagens voltadas para o estudo de princípios 

da Neurociência no ensino de Matemática, integrados com a lógica dos games, enfatizamos a 

visão da professora responsável pela turma em que realizamos a pesquisa. A entrevista 

semiestruturada aplicada com ela foi composta de cinco de questões, com a finalidade 

principal de estabelecer relações com as vivências mostradas pelos alunos nas falas do 

questionário inicial acima detalhado. Abaixo, segue a análise das respostas da professora que 

nos revelam uma integração entre suas aulas e as percepções dos alunos que vivenciam 

diariamente as aulas de Matemática. 
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Figura 10 – Questão 01 – Entrevista com a professora 

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

 

A professora acrescenta que os alunos apresentam uma “memória fraca”, que é 

evidenciado nas seguintes falas: “Já estudei, mas não lembro” e “não consigo interpretar 

problemas matemáticos, não entendo”. A memória está diretamente ligada ao processo de 

aprender. Segundo Valle (2014, p.47), “é uma processadora de informações em que os 

estímulos percebidos passam por meio de vários passos antes de serem armazenados. 

Atenção, concentração, autoconsciência, visualização e interesse são fatores que podem 

melhorar o desempenho da memória”. Percebemos, então, que existem muitos elementos 

influenciadores no processo de aprender e que, muitas vezes, os professores e os próprios 

alunos não atentam para esse fato. 

 

Figura 11 – Questão 02 – Entrevista com a professora 

 

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador 
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A professora leciona em duas escolas de municípios diferentes e afirma que não dispõe 

de tempo suficiente para planejar atividades e estratégias diversificadas. Contudo, nos cursos 

de formação de área e dentro das possibilidades, organiza um cronograma de atividades e 

destaca a presença de problemas matemáticos contextualizados, simulados mensais, retomada 

e revisão dos conteúdos em que os alunos apresentam mais dificuldades e, principalmente, o 

atendimento individual para esclarecer suas dúvidas, quando possível. 

Assim sendo, percebemos que a professora demonstra vontade de planejar e executar 

atividades pautadas nas tendências em Educação Matemática, como o uso das TDIC, dos 

jogos matemáticos, sejam analógicos e/ou digitais. Mas, outros fatores distanciam a 

professora da execução dessas propostas, como a carga horária e o fato de lecionar em escolas 

de cidades diferentes. 

Retomando as falas dos alunos no questionário inicial, destacamos que a relação 

afetiva da professora com eles contribui para o controle da turma em questões de atenção e até 

comportamental, o que é um ponto positivo no andamento das aulas. 

 

Figura 12 – Questão 03 – Entrevista com a professora 

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

A professora nos mostra que é a favor do uso das TDIC nas aulas de Matemática e 

acredita que a utilização desses recursos facilita o aprendizado e chama atenção dos alunos, 

pelo fato de estarem inseridos nesse meio tecnológico. Sobre a utilização dos games no 

contexto escolar, ela disse que “há interesse maior dos alunos em atividades que envolve 

games, já que os alunos se desligam do mundo e mantém-se atentos nos momentos de 

formular estratégias no jogo. Além disso, como meu filho joga com frequência observo que o 

raciocínio lógico dele é mais rápido e aguçado que outros crianças que não jogam”. Nesse 

sentido, Mattar (2011, p.110) corrobora o pensamento da professora e ressalta que 
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os jovens de hoje passam boa parte do dia assistindo à televisão, na Internet e 

jogando games. Diferentes experiências resultam em diferentes estruturas 

cerebrais. Devemos pensar em uma neuroplasticidade ou plasticidade do 

cérebro. O cérebro dos nossos alunos mudou fisicamente. Processos de 

pensamento linear retardam o aprendizado dessa nova geração que possui 

mentes hipertextuais. 

 

As discussões atuais nos levam a pensar que, como os jovens já estão inseridos nas 

salas de aula, vivenciam experiências próprias de uma sociedade da informação e 

comunicação, e os docentes poderiam investir em aulas mais dinâmicas, que se aproximem da 

realidade em que esses sujeitos estão imersos, trazendo para a escola a empolgação similar à 

de ouvir uma música, de jogar no smartphone e conversar com os amigos nas redes sociais. 

 

Figura 13 – Questão 04 – Entrevista com a professora 

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

Apenas apontar a falta de atenção, de concentração e de motivação não resolve muitos 

problemas que a sala de aula enfrenta nos dias atuais. Os docentes que estão diretamente na 

sala de aula com esses dilemas precisam reverter esse quadro, e os conhecimentos da 

Neurociência podem nos direcionar para um caminho promissor. 

Entender as dificuldades e as potencialidades dos alunos pode facilitar o planejamento 

das aulas e fazer com que a maioria dos docentes verifique a necessidade de modificar os 

currículos escolares e as estratégias que vêm sendo utilizadas com mais ênfase, porque nossos 

alunos pensam e reagem diferentemente ao meio e às atividades que são direcionadas nas 

aulas, tendo em vista que as salas de aula são espaços de investigação, experiência e pesquisa. 

De acordo com Fonseca (2017, p.339), “o processo de ensino-aprendizagem tem de ser mais 

mediatizado e com uma sensibilidade aumentada para todos, onde seja possível focar mais a 

colocação de perguntas ou desafio cognitivo, conativo e executivo, onde os alunos tenham de 
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pensar mais antes de responder”. 
 

 

Figura 14 – Questão 05 – Entrevista com a professora 

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

Em meio a tantas discussões sobre as características do professor do Século XXI, 

ainda notamos certo distanciamento entre a forma como os alunos aprendem e como os 

professores ensinam. A sala de aula com uma lousa repleta de exercícios e regras repetitivas 

não motiva nem contempla a diversidade que há na sala de aula. Nesse contexto, a 

Neurociência não é algo tão distante de nossa realidade educacional. Já dizia Paulo Freire que 

“quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. A interação com o 

outro, as percepções vistas através de atividades diferenciadas, como o uso de games e a 

construção de uma história em quadrinhos, nos levam a reflexões de que a escola não pode 

continuar com estratégias pedagógicas “engessadas” sem levar em consideração as 

peculiaridades dos sujeitos que estão vivendo em uma geração da internet e da circulação 

instantânea de informações. Em suma, o ensino de Matemática da atualidade precisa 

contemplar a neurodiversidade e reconhecer que os estudantes são seres únicos no processo de 

aprender. 

Iniciamos a fase Y (ver figura 09) da pesquisa, com a observação de aulas na turma em 

que realizamos o estudo. Essas observações aconteceram no período de 11 de outubro a 18 de 

outubro do ano de 2017, com uma carga horária de 6 h/aula. De forma geral, descrevemos 

alguns pontos relevantes a respeito do cotidiano da sala de aula, aqueles que dialogam com 

nossa proposta de estudo e foram importantes para o andamento das discussões na análise de 

dados como um todo. A seguir, destacamos, no esquema abaixo, as principais percepções do 

pesquisador que estão atreladas à observação das aulas. 
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Figura 15 – Pontos relevantes da observação de aulas 

 
Fonte: Produzida pelo pesquisador 

 

As informações no esquema acima aparecem como pontos que fortalecem as respostas 

dos alunos no questionário inicial e na entrevista com a professora. É notória sua preocupação 

em inserir em suas aulas novos recursos metodológicos para manter os alunos ainda mais 

envolvidos e atentos. Desde as contribuições da entrevista até o momento, ela mostra 

coerência em seu diálogo sobre o interesse em dinamizar suas aulas e, ao mesmo tempo, 

demonstra dificuldades nesse processo de mudança, visto que o tempo e as lacunas da 

formação inicial são entraves para ministrar essas aulas utilizando recursos digitais, games, 

jogos matemáticos e quaisquer outros recursos que se distanciem da lousa, do livro didático e 

das listas de exercícios. 

Em contrapartida, a professora elucida que, em suas aulas, reserva momentos para 

revisar o conteúdo de aulas anteriores e traz situações para serem resolvidas e discutidas em 

sala. Porém, percebemos que o tempo destinado para essa exploração acaba sendo restrito, e a 

construção dos conceitos e a habilidade de pensar e de relacionar com situações práticas ficam 

em segundo plano. 

Destacamos que tanto na fala dos alunos, quanto nas observações do cotidiano da sala 

de aula, a professora demonstra uma relação de afeto com os alunos e busca compreendê-los 

em suas singularidades, o que contribui, de forma significativa, para o processo de aprender, 

até porque as emoções e a motivação são elementos importantes nesse contexto. Campos 
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(2016, p.64) ressalta que “o aprendizado ocorre diferenciadamente, ou seja, cada sujeito tem 

seu tempo de maturação, respeitando a competência de cada um, sendo necessário um 

ambiente adequado para que ocorra a motivação, permitindo então a aprendizagem”. 

Em virtude disso, percebemos que o aprendizado perpassa discussões teóricas e 

caminha para a construção de abordagens pedagógicas que envolvam a criatividade e o 

interesse de aprender, fazendo com que os alunos se sintam sujeitos ativos, pensantes e 

tenham uma escola que se preocupa com o desenvolvimento de habilidades matemáticas, com 

aulas mais chamativas, o que leva o cérebro do aluno a reagir aos estímulos do meio e ative as 

sinapses neurais responsáveis pelo processamento das informações pertinentes ao 

aprendizado. Pensando na promoção dessas aulas, precisamos discutir sobre a utilização da 

gamificação e dos jogos digitais atrelados aos princípios da tríade fundamental da 

aprendizagem humana, com a construção e a aplicação de percursos metodológicos em aulas 

de Matemática. 

Antes de aplicar os percursos metodológicos em sala de aula, pensamos em oferecer 

um encontro de formação para a professora da turma, tendo em vista que o contato com a 

parte teórica e prática de nosso objeto de estudo era algo novo para ela. O encontro de 

formação durou 04h/aula. No primeiro momento, trabalhamos as relações entre os princípios 

de aprendizagem dos bons videojogos defendidos por Gee (2007), os elementos dos jogos de 

Werbach & Hunter (2012) e alguns princípios da Neurociência, especificamente a tríade 

funcional da aprendizagem defendida por Fonseca (2017). Em um segundo momento, 

discutimos sobre o passo a passo das atividades presentes nos percursos metodológicos, o 

objetivo das atividades, a organização da turma, os recursos utilizados, dentre outras questões. 

Por fim, após a observação das aulas e o curso de formação para a professora referente 

à aplicação de dois percursos metodológicos (ver nos apêndices), preparados com a finalidade 

principal de mostrar que a aprendizagem da Matemática também está associada ao uso de 

estratégias pedagógicas, como a gamificação e a valorização de conhecimentos da 

Neurociência. Seguem abaixo, os esquemas que detalham os percursos metodológicos com 

base nas atividades, nos objetivos, na descrição e nas metas a serem atingidas. Abaixo de cada 

esquema das atividades, encontram-se os princípios contemplados em cada uma delas e, por 

último, as falas dos alunos que avigoram o olhar reflexivo do pesquisador. 
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Figura 16 – Descrição da atividade 01 – Percurso 01 

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

 

Figura 17 – Princípios contemplados na atividade 01 – Percurso 01 

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador 
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Com base nos esquemas acima, percebemos que a Atividade 01, que inicia o primeiro 

percurso metodológico, traz uma diferença na forma como é planejada para introduzir o 

conteúdo de função quadrática com uma abordagem histórica. Isso faz com que nossos alunos 

estabeleçam relações com as contribuições de grandes civilizações para o estudo da 

Matemática. Além disso, a exibição do vídeo contribuiu com uma explanação das várias 

representações da função, de modo que os alunos pudessem construir os conceitos e as 

relações com “significado situado e pensamento sistemático”, um dos princípios da 

aprendizagem de Gee (2007) evidenciados na aplicação da atividade. Abaixo, mostramos 

algumas falas de alunos que vivenciaram essa prática em sala de aula. 

 

“Acho que precisamos de mais aulas com vídeos, jogos e materiais concretos, o que a 

gente vê em poucas escolas. Com essas metodologias, fica muito mais fácil aprender”. (A2) 

 

“A aula foi muito boa. É sempre bom trazer coisas diferentes para variar um pouco, 

todo dia escrevendo é um saco”. (A3) 

 

“A aula de hoje foi bastante divertida, educacional e prática. É sempre bom sair um 

pouco da rotina e inovar, fazer com que nós alunos possamos ter uma ideia do que queremos. 

Recebemos a visita do professor Marlon, pelo tempo que ele passou conosco, pude perceber 

que ele é um excelente professor, os alunos dele devem ter muita sorte de ter a presença dele. 

Foi uma ótima aula, bem esquematizada. (A8) 

 

Ancorados nessas falas e no Quadro 04 desta pesquisa, enfatizamos que a totalidade e 

a metacognição, funções conativas e executivas, respectivamente, estão presentes no percurso 

dessa atividade, tendo em vista que existe uma noção de integração entre o conteúdo de 

função quadrática, a abordagem histórica e os diversos tipos de representação da função, 

fazendo com que o pensar no pensar entre em ação, a característica da metacognição. Os 

elementos dos jogos de Werbach e Hunter (2012) também estão presentes. Dentre eles, 

podemos evidenciar a narrativa que facilita a construção de um contexto para o processo de 

aprender, o que não foge do pensamento de Gee (2007, p.77) quando elucida que “as 

experiências são enriquecidas quando compreendemos como se integram num sistema mais 

significativo”. 
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Figura 18 – Descrição da atividade 02 – Percurso 01 

 

Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

 

Figura 19 – Princípios contemplados na atividade 02 – Percurso 01 

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador 
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Conforme as descrições nos esquemas anteriores e na complexidade da sala de aula 

atual, revigoramos a ideia de utilizar práticas diferenciadas, como os materiais concretos que, 

por si sós, despertam o interesse e a motivação dos alunos e colaboram para a construção de 

um aprendizado relacionado com o “significado como imagem-ação”, um dos princípios da 

aprendizagem dos videojogos. 

Para Gee (2007, p.78), “Os seres humanos pensam em função de suas experiências e 

das reconstruções mentais das mesmas”. Assim, o fato de os alunos vivenciarem experiências 

com vários métodos de ensino propicia a construção de conexões neurais que são 

armazenadas na memória de longo prazo. Gee (2007) ainda reforça que “existem pontos em 

comum entre o modo de funcionamento da mente humana e os videojogos, visto que os 

videojogos consistem em simulações que o jogador deve encarar como preparação para a 

ação, ao risco de falhar”, que estabelece vínculos com a memória de trabalho, uma função 

executiva que destaca a localização e a utilização de informações relevantes por um período 

temporário. Tais reflexões são evidenciadas nos depoimentos dos alunos a seguir. 

 

“O uso de prática interativas com a Matemática, usando os jogos influenciam no 

aprendizado de forma positiva e concreta, nos levando a entrar em uma onda de aprendizado 

sem fronteiras, pois estaremos interagindo diretamente com a matéria, despertando nosso real 

interesse e, não algo obrigatório, chato e artificial”. (A1) 

 

“Com o uso de materiais concretos as aulas tornam-se mais dinâmicas. Sair da 

observação do quadro, onde tinha-se que imaginar situações variadas referente ao conteúdo de 

função quadrática para a interação com os materiais concretos foi o diferencial, além de 

proporcionar a integração dos alunos e o professor, que traz estratégias que mostram a 

Matemática não só como a ciência da exatidão, mas também das possibilidades e interação”. 

(A4) 

 

“A aula de hoje foi muito boa e saiu da rotina. Gostei muito de participar e está 

presente com meus amigos aprendendo e se divertindo. Ajudou no aprendizado e tomara que 

tenha mais aulas desse tipo, pois garanto que vamos aprender e nos divertir”. (A7) 

 

Reafirmamos que o uso de materiais concretos, desde a produção até a exploração, 

possibilita que reflitamos sobre a construção do conhecimento matemático e de significados 

mais amplos, principalmente nas múltiplas representações da função quadrática (algébrica, 
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tabular e gráfica). 

 

Figura 20 – Descrição da atividade 03 – Percurso 01 

 

Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 
Figura 21 – Princípios contemplados na atividade 03 – Percurso 01 

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

 



74  

A Atividade 03, que faz parte do percurso metodológico 01, traz um desafio constante 

da atualidade - o fato de utilizarmos os smartphones de nossos alunos a favor da prática 

pedagógica. Afinal, os artefatos tecnológicos propiciam aos docentes novas formas de 

trabalhar com os conteúdos de Matemática, e os alunos passam a ver essa disciplina como 

algo envolvente e motivador. A cada dia, vivenciamos situações em que crianças utilizam 

smartphones por várias horas diárias, explorando jogos digitais, passam um tempo 

considerável no Youtube e na Netflix e adentram o mundo da internet, o que colabora para que 

esses desenvolvam novas formas de pensar e de agir devido à quantidade de informações em 

nossa volta. 

Nessa dinâmica, as atividades e as propostas de trabalho incorporadas às tecnologias 

propiciam grandes benefícios à mente humana. Como reforça Prensky (2010), os nativos 

digitais da atualidade utilizam os smartphones para se comunicar por meio da voz, de textos, 

de imagens e de vídeos compartilhados em tempo real nas redes sociais. Ultimamente, essas 

atividades tediosas e repetitivas, como uma infinidade de questões a serem resolvidas em 

listas de exercícios repetitivos, podem ser repensadas e executadas empregando-se diferentes 

estratégias e recursos pedagógicos (como gamificação). O uso dessas atividades é o desejo de 

muitos “nativos digitais”, que estão com muita energia, curiosidade e criatividade nos bancos 

das salas de aula pelo mundo afora, como demonstram estas falas: 

 

“Na caça ao tesouro, exercemos agilidade, coletividade e ajudamos uns aos outros. 

Aprendemos sobre a contribuição de vários matemáticos e como podemos utilizar a função 

quadrática de forma divertida e interessante.” (A3) 

 

“A aula de hoje foi bem interessante. A caça ao tesouro foi legal e o uso do Qr code 

bem diferente. Resumindo, essa tarde foi uma das melhores do ano”. (A4) 

 

“Com essa atividade, aprendemos a ver o outro lado da Matemática, aquele em que 

interagimos e aprendemos brincando. Foi prática, diferente, divertida e educacional. Não 

ganhamos o prêmio, mas sim aprendizado e caráter. (A12) 

 

Baseando-se nesses relatos de experiência da própria prática, Gee (2007, p.62) afirma 

que “os jogos deixam os estudantes experimentar o que é ser competente. As escolas 

habitualmente não o permitem”. Esse pensamento do autor mencionado nos direciona a uma 

reflexão profunda a respeito da abertura que as escolas dão ao uso de atividades gamificadas 
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que identificam a construção e, até mesmo, o descobrimento de simples habilidades, como o 

caráter, a agilidade e a cooperação dos estudantes. 

O autor afirma que “o ciclo de competências possibilita ao aprendiz aprender a 

organizar a sua própria aprendizagem no decorrer das suas vidas e tornarem-se competentes 

para aprender a aprender”. A evidência do ciclo de competências, um dos princípios da 

aprendizagem de Gee, atrelado à metacognição, é contemplada na atividade do caça ao 

tesouro (ver quadro 04), de modo que os alunos elencaram a ideia do aprender a partir do 

reconhecimento de habilidades de atenção, agilidade, trabalho em equipe, dentre outras 

competências. 

Os alunos também disseram que, ao longo da atividade, notaram a progressão e os 

avanços dentro do jogo, elemento da dinâmica da gamificação, defendido por Werbach e 

Hunter (2012). Por fim, identificamos a da função executiva de controle, que destaca a 

persistência, o esforço, a regulação e a autoavaliação dos alunos na realização do passo a 

passo da atividade do caça ao tesouro. 

Formulamos a ideia de aplicar o caça ao tesouro apenas com o uso de fichas 

espalhadas pela escola, que davam teriam pistas que direcionavam ao caminho do tesouro ou 

até mesmo questões referentes ao conteúdo de função quadrática. Contudo, tivemos a 

oportunidade de verificar uma sugestão semelhante com a utilização de códigos Qr codes, 

criando um espaço diferenciado, com o uso de recursos tecnológicos e dos smartphones dos 

alunos, que passaram a ser nossos aliados na execução dessa atividade do percurso 

metodológico. Segundo Eugênio (2017, p.40), “uma maneira de criar atividades gamificadas é 

por meio do Qr code. Esse códigos, quando escaneados, podem direcionar o usuário para 

qualquer URL da web, transformando assim a internet em um espaço de coleta e análise de 

informações”. 

Tais estratégias inovadoras surgem como instrumentos facilitadores do processo de 

identificação das características da gamificação, aplicadas ao contexto educacional. Por fim, 

acreditamos que esse tipo de atividade impulsiona a prática docente e incorpora novos 

métodos que facilitam os processos de ensino e aprendizagem da Matemática e promovam o 

pensamento crítico, a criatividade, dentre outras características, considerando que o docente 

precisa estar atualizado para explorar recursos inovadores. 

Com a gama de informações e multitarefas a serem realizadas no cotidiano dos alunos 

e dos professores, é imprescindível planejar atividades que atendam a essa rapidez e 

dinamicidade. 
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Figura 22 – Descrição da atividade única do Percurso 02 

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

Figura 23 – Princípios contemplados na atividade única do Percurso 02 

 
 

Fonte: Produzido pelo pesquisador 
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A atividade única que constitui o Percurso Metodológico 2, descrito acima, aponta 

vários desdobramentos sobre a utilização dos games, principalmente quando associados à 

gamificação e à tríade fundamental da aprendizagem defendida por Fonseca (2017). 

Com o uso do game Angry Birds Rio, numa perspectiva pedagógica e, com base na 

análise dos princípios contemplados na atividade, destacamos a preocupação de Gee (2007), 

quando questiona: “Será que os estudantes da sala de aula partilham conhecimentos com 

ferramentas inteligentes? Será que se tornam atores poderosos através da aprendizagem de 

como integrar seus próprios conhecimentos com os construídos nessas ferramentas”. Seguindo 

esse questionamento e estabelecendo relações com o contexto atual da sala de aula, os alunos 

que são tidos como “nativos digitais” pensam de forma diferente e conseguem abstrair 

algumas ideias presentes nas “ferramentas inteligentes”, como é visto nesta fala do A1: “A 

tecnologia é tão avançada que a forma de aprendizagem dos alunos de hoje mudou. A 

ganância por jogar também modifica a aprendizagem porque eles não conseguem se controlar 

e, devíamos entender que os games proporcionam uma felicidade, uma vontade de jogar e de 

aprender. Os jogos nos dão autonomia e habilidades de tomar as decisões”. 

No relato acima, percebemos que o uso das ferramentas inteligentes, que, nesse caso, 

foi o game Angry Birds Rio, contribui para que os conhecimentos possam ser partilhados e 

integrados com as ferramentas e o meio externo a sua volta, conforme enfatiza Gee (2007), no 

princípio da aprendizagem da manipulação e do conhecimento distribuído acima descrito. 

Na atividade, também visualizamos a mecânica de cooperação e a função executiva de 

controle, que estão interligadas com competências de esforço, persistência e trabalho 

colaborativo. Fonseca (2017) esclarece que as funções executivas são responsáveis pela 

organização e pela integração das informações, que se transformam numa rapidez evidente em 

nossa sociedade contemporânea, e nós não podemos omitir nossas escolas dessa realidade, 

porque nossos alunos são considerados sujeitos multitarefas, sejam as mais simples ou as de 

uma complexidade notória e, para isso, dependemos da consolidação das funções executivas. 

Fonseca (2017, p. 330) mostra que é cada vez mais esperado que nossos alunos estejam aptos 

a “tirar apontamentos; a estudar; a prepararem-se para testes mais frequentes, isto é, exigem-

se deles funções executivas muito eficazes e fluentes, para as quais, porém, nunca foram 

ensinados ou treinados intencional e sistematicamente”. 

Nesse contexto, a gamificação e o uso dos jogos digitais, associados aos 

conhecimentos da Neurociência, podem ser relevantes para o sucesso escolar dos alunos. 

Remetendo às funções executivas discutidas anteriormente, entendemos que precisamos 

refletir sobre até que ponto a capacidade de decisão, execução, atenção, percepção, controle, 
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memória, flexibilização, metacognição, dentre outros, chega a ser valorizada nas salas de aula. 

Fonseca (2017) complementa essa discussão, que entrelaça a tecnologia digital com as 

funções executivas, e enfatiza que, “na idade digital em que nos encontramos, temos 

efetivamente de preparar nossos estudantes para a fluência e excelência tecnológica, mas 

também temos de treina-los para dominar competências nos processos executivos necessários 

às aprendizagens escolares”. A respeito dessas relações entre os jogos, a Matemática e as 

funções executivas, elucidamos outras falas de alunos que reforçam essa junção, que pode ser 

um caminho para melhorar o ensino de Matemática. 

 

“Achei a aula de hoje nota 10, bem elaborada e divertida pelo fato de associar a 

Matemática ao jogo Angry Birds Rio, isso ajudou muito. Teve muita descontração e 

aprendemos a usar a Matemática no jogo que jogava quando era criança. Espero mais aulas 

assim no meu futuro”. (A15) 

 

“A aula foi muito divertida. A apresentação do jogo Angry Birds Rio distraí a mente e 

promove uma dinâmica interessante. Essa parte de trazer o game para a vida real garantiu 

minha atenção na aula, poderiam fazer mais aulas assim. (A4) 

 

Essas falas denotam a necessidade de aulas que promovam a integração de recursos 

inovadores com a preocupação e a conscientização dos alunos sobre a relevância das funções 

executivas no processo de aprender, já que o fato de desenvolver a atenção, a concentração, o 

controle e a metacognição facilita a construção dos conhecimentos presentes e distribuídos 

nas ferramentas tecnológicas utilizadas na sala de aula. 

Ressaltamos que a aplicação desses percursos metodológicos foi de extrema relevância 

para a reflexão crítica da prática pedagógica em uma sociedade que vivencia transformações 

complexas e que abarca uma quantidade considerável de pessoas da organização escolar, 

desde os estudantes até os professores que nela lecionam. Essas transformações estão 

interligadas aos alunos que estão imersos nas tecnologias e a uma parcela de professores que 

resistem a tal fato e preferem manter-se com recursos mais restritos, como é o livro didático, a 

lousa e a repetição de listas de exercícios. 

A partir de agora, nossa pesquisa toma um direcionamento com avaliações e 

apontamentos sobre a visão da professora da turma e o olhar do pesquisador em relação a 

essas interpretações pós-aplicação, na perspectiva de indicar alguns possíveis caminhos para 

executar atividades gamificadas na sala de aula, embasadas em alguns conhecimentos da 
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Neurociência e dos jogos digitais, o que denominamos de Fase Z, conforme mostra o esquema 

da Figura 09. 

Depois de aplicar os percursos metodológicos, elaboramos um roteiro de avaliação 

(ver nos apêndices) para que a professora da turma pudesse demonstrar suas percepções e 

posicionamentos sobre a execução da proposta, porque tivemos momentos de discussão e 

explanação para que a aplicação acontecesse em sala de aula. A seguir, vamos construindo 

uma relação dialógica com a avaliação da professora e as reflexões do pesquisador. 

Na primeira questão do roteiro avaliativo, perguntamos à professora sobre a 

dificuldade de aplicar esses percursos metodológicos e a possibilidade de fazê-lo em outros 

momentos. Ela nos respondeu que “os percursos metodológicos apresentados se mostraram 

bastante atraentes de forma a chamar a atenção dos alunos, deixando-os mais motivados a 

responder as situações propostas”. “É pertinente a sua aplicação em outros momentos, já que 

sua proposta é inovadora e desperta o interesse dos alunos”. Na fala da professora, notamos 

que o fato de a atividade chamar a atenção dos alunos e deixá-los motivados mantém uma 

relação direta com as funções executivas defendidas por Fonseca (2017). O autor reforça que 

a atenção contribui para fixar e selecionar dados importantes e manter o foco na atividade do 

pensar sobre o pensar. 

Posteriormente, lançamos a questão relacionada às principais reações dos alunos 

depois da execução da proposta, e ela disse que “o interesse, a motivação e o engajamento em 

concluir as situações propostas eram os elementos mais presentes durante a execução de cada 

etapa dos percursos metodológicos”. Assim, notamos que tais elementos destacados pela 

professora estão relacionados com as discussões a respeito da gamificação no contexto 

escolar, especificamente nas aulas de Matemática, já que os jogos ou sua lógica geralmente 

são organizados por fases ou etapas que apresentam níveis de dificuldade diversos. Esse 

detalhe faz com que os jogadores sintam-se motivados a avançar e se interessem em chegar a 

um resultado exitoso no final do jogo. Essas características não fogem das atividades que 

foram aplicadas na proposta dos percursos metodológicos. Percebemos que o engajamento 

entre os alunos da turma fazia com que o conhecimento fosse partilhado e distribuído, 

conforme elucida Gee (2007) em um dos seus princípios de aprendizagem. 

Na questão seguinte, perguntamos quais foram os momentos mais interessantes 

identificados pela professora e quais indícios reforçavam essa concepção. Ela referiu que “a 

organização dos grupos, o trabalho em equipe e a interação entre os membros para resolverem 

rápido e corretamente as questões foram os momentos mais evidentes. Dessa forma, a busca 

pelo tesouro fez com que se empenhassem na procura e à medida que resolviam as questões 
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fixavam melhor o conteúdo estudado”. 

Essa fala da professora indica que os momentos mais marcantes na aplicação das 

atividades são aqueles em que há colaboração e trabalho em equipe para resolver as questões 

propostas na caça ao tesouro, o que é enfatizado por Werbach e Hunter (2012), quando 

discutem sobre a dinâmica dos relacionamentos que evidencia a interação entre os jogadores 

no momento do jogo. 

Essa interatividade colabora para promover o trabalho em grupo, em que, 

consequentemente, os jogadores precisam atingir objetivos comuns dos grupo para alcançar a 

vitória do jogo. Assim, esse mesmo raciocínio é visto no princípio de aprendizagem da 

coconcepção defendido por Gee (2007, p.59), que diz: “quando os debates em grupo, em que 

os estudantes são obrigados a participar, constituem um exemplo de maior grau de 

interatividade existente na maioria das salas de aulas”. 

Com o intuito de ampliar a avaliação da aplicação dos percursos metodológicos, 

indagamos a professora sobre a existência de alguma limitação da proposta. Ela afirmou que 

“não houveram limitações e tudo ocorreu como o planejado” e que o professor-pesquisador se 

mostrou muito seguro e aplicou todas as atividades de acordo com o que havíamos planejado 

nos encontros de formação. A proposta motivou os alunos de forma dinâmica e inovadora de 

acordo com a sequência didática e as estratégias utilizadas. 

Acreditamos que a abordagem direcionada à aplicação dos percursos metodológicos 

foi avaliada positivamente pelos alunos e pela professora da turma, devido ao planejamento e 

à realização de encontros de formação com a professora, que pôde ter mais contato com o 

referencial teórico que sustenta a construção de cada atividade presente nos percursos 

apresentados e aplicados na sala de aula. Além disso, quando traçamos o perfil dos alunos 

envolvidos e, ao observar as aulas, construímos relações de confiança e respeito com os 

alunos envolvidos, isso facilitou o passo da execução de cada atividade dos percursos 

metodológicos. 

Por fim, questionamos sobre os elementos que estiveram presentes com mais evidência 

nas atividades aplicadas. Esses elementos estiveram presentes em uma lista disponibilizada 

para a professora e estão relacionados com alguns princípios da aprendizagem discutidos ao 

longo do texto da pesquisa. A seguir, apresentamos um esquema que contém os elementos 

enfatizados pela professora. 
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Figura 24 – Elementos presentes nos percursos metodológicos elencados pela professora da 

turma onde foi realizada a pesquisa. 

 
Fonte: Produzido pelo pesquisador 

 

Concluímos que a proposta de aplicação dos percursos metodológicos nos mostra 

resultados satisfatórios, desde as novas percepções da professora a respeito da utilização de 

tecnologias digitais e da lógica dos games aplicadas ao contexto da sala de aula até a presença 

de alunos que reconhecem a importância do trabalho com os jogos e os recursos inovadores. 

Observando o esquema da balança acima, revigoramos a ideia de práticas pedagógicas 

guiadas pelo professor, de modo que os alunos possam vivenciar experiências de 

interatividade com os colegas de turma e reconheçam suas dificuldades e progressos. Como 

lembra Fonseca (2017, p. 338), “Os currículos da educação em geral não podem continuar a 

ser somente regulares eles têm a obrigação de ser currículos universais, onde os alunos 

possam aprender sem ser excluídos por teorias de eficácia social já ultrapassadas”. 

Remetendo à discussão sobre teorias e estratégias ultrapassadas na educação como um 

todo, precisamos traçar caminhos que possam contribuir para mudar esse cenário educacional 

que o ensino de Matemática vivencia. Assim, no transcurso desta pesquisa, vimos que a 

aprendizagem gamificada, associada a princípios da Neurociência, pode ser um caminho 

longo, porém promissor para essa transformação. Pesquisas recentes publicadas revigoram a 
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relevância da Neurociência no ensino de Matemática, e o uso da gamificação pode ser 

importante no sucesso acadêmico de nossos alunos. Seguem, abaixo, alguns apontamentos 

que podem ser utilizados no contexto das aulas de Matemática, adaptados de publicações da 

Revista Neuroeducação dos anos de 2016 e 2017. 

Um dos grandes desafios do professor de Matemática é o de selecionar estratégias e 

abordagens para melhorar o ensino e tornar as aulas mais motivadoras e eficazes. Nesse 

sentido, Weinstein (2016) reforça que a Matemática se baseia na tríade entender-fazer- 

praticar. Em suma, uma aula bem estruturada e sistematizada que contemple esse tripé pode 

ser dinâmica e uma oportunidade para desmitificar a ideia de que apenas “mentes iluminadas” 

conseguem ter um desempenho satisfatório nessa disciplina. A mesma autora sugere algumas 

estratégias para facilitar a compreensão dos conceitos matemáticos. 

 

Figura 25 – Sugestões para tornar a aula de Matemática mais interessante – Parte I 

 
Fonte: Esquema adaptado de Weinstein (2016) - Revista Neuroeducação 

 

Baseando-se nas sugestões acima, é evidente que a Matemática precisa ser vista como 

uma ciência que tem utilidade e serve para resolver problemas de temas político-sociais 

associados a conteúdos do currículo básico. Como sugere o Ponto 2 do esquema acima, é 

interessante que os alunos revisem os conteúdos constantemente, organizem a estruturação do 

pensamento através da escrita e da verbalização e façam uma avaliação dos conceitos 

construídos, o que facilita a identificar os progressos de aprendizagem. Além disso, as 

representações visuais devem ser trabalhadas para reforçar a construção de conceitos mais 

abstratos. Outra possibilidade de dinamizar as aulas é o uso da tecnologia e mídias que 

proporcionem aulas mais interativas, porque os alunos são ativos e protagonistas no processo 

de aprender e podem produzir vídeos e outros recursos midiáticos. 
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Figura 26 – Sugestões para tornar a aula de Matemática mais interessante – Parte II 

 

Fonte: Esquema adaptado de Weinstein (2016) - Revista Neuroeducação 

 

Quem disse que não podemos usar e abusar de estratégias diferentes para contemplar 

os alunos das salas de aula heterogêneas que temos espalhadas pelo mundo? Proponha 

desafios para cada aluno, de modo que eles reconheçam seus ritmos e estilos de aprendizagem 

e mostrem conceitos matemáticos através de mapas mentais, de vídeos, história em 

quadrinhos, tutoriais, teatro e outros recursos mais. Além disso, a proposição de problemas 

matemáticos em formato de desafios entre os colegas também é uma boa alternativa para 

motivar os estudantes e estimular a reflexão crítica de uma Matemática mais inclusiva na 

escola. Por fim, os docentes podem pensar em uma forma de identificar, o mais cedo possível, 

as dificuldades de aprendizagem em Matemática para que a intervenção seja adequada e de 

acordo com as peculiaridades do estudante ou de um grupo. 

Além dessas dicas de como promover aulas mais interessantes pensando na escola do 

futuro e na cognição numérica de nossos alunos, outra possibilidade é a aprendizagem 

gamificada que tem inspirado muitos pesquisadores da área de educação como uma estratégia 

que pode movimentar as práticas educativas da atualidade. A gamificação vem com mais 

destaque na sociedade da internet pelo fato das mudanças tecnológicas contribuírem para sua 

inserção em outros contextos, desde a pequenas empresas como em salas de aula de 

Matemática, onde os elementos e a lógica dos games pode ser usada como estratégia de 

ensino e aprendizagem na realidade escolar. 

Assim, Eugênio enumera alguns aplicativos que podem ser utilizados para “gamificar” 

as aulas, dentre eles podemos mencionar: Kahoot, socrative, aurasma e layar, e até mesmo o 

uso de Qr codes em sala de aula, conforme podemos verificar abaixo algumas características 

dos aplicativos. 
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Figura 27 – Sugestões de aplicativos que podem gamificar as aulas de Matemática 

 
Fonte: Esquema adaptado de Eugênio (2017) - Revista Neuroeducação 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa é resultado de estudos sobre o processo de aprendizagem da Matemática. 

Para entender como esse conhecimento matemático é aprendido, procuramos refletir sobre o 

fazer docente numa sociedade ubíqua como a nossa, que, diariamente, vivencia inúmeras 

transformações com uma rapidez imensurável, o que conduz nossos alunos “nativos digitais” 

a mergulharem na geração da internet. 

Partindo da ideia de que o dia a dia da sala de aula necessita de um processo de 

ressignificação e de transformações inovadoras em relação ao processo de popularização da 

tecnologia no meio educacional, para que o ensino de Matemática contemple a diversidade de 

ritmos e estilos de aprendizagem, surgiram algumas indagações que nortearam nossa pesquisa, 

dentre elas: como o professor pode aplicar nas aulas de Matemática as contribuições da 

Neurociência associadas aos elementos dos games e da gamificação? 

A fim de nos aprofundarmos nessa questão, vivenciamos uma experiência em uma 

turma concluinte do ensino fundamental II de uma escola pública. Ao traçar o perfil da 

professora e dos alunos, notamos que, naquele espaço, ainda predominavam as aulas no 

modelo tradicional. No entanto, em seu discurso, a professora apresentava “uma luz no fim do 

túnel”, com resquícios de uma sala de aula que também preza pela teoria construtivista. 

Aproveitando esse fato e ao traçar percursos metodológicos para aplicar na turma, 

notamos que, em todas as etapas de aplicação, estiveram presentes alguns princípios da 

aprendizagem de Paul Gee (2007), que, atrelados aos elementos dos jogos de Werbach e 

Hunter (2012), levam-nos a pensar na personalização das aulas com base nos momentos de 

aprendizagem de cada aluno, em um ambiente lúdico e interativo que disponha de situações 

de engajamento, curiosidade, exploração, resolução de problemas e aprendizagem mediada 

pelo professor e pela descoberta. Com a criação desse ambiente, chegamos à conclusão de que 

as aulas puramente tradicionais não são mais suficientes para atender à “neurodiversidade” 

presente nas salas de aula de Matemática e, muitas vezes, chegam a ser excludente, já que os 

currículos tradicionais e “engessados” não se preocupam com a adaptação e a diferenciação da 

aprendizagem dos estudantes. 

As experiências vivenciadas proporcionaram reflexões acerca do uso de games e da 

gamificação que, junto com os princípios da Neuropsicopedagogia, proporcionam condições 

de integração na sala de aula, porquanto cada mecânica do jogo é uma das maneiras de 

alcançar uma ou mais dinâmicas, e vários componentes podem estar associados a uma 

mecânica. Enfim, revitalizamos a ideia de que o professor precisa atualizar-se, buscando 
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novos conhecimentos que o tornem capaz de trabalhar de forma integrada com os games e os 

pressupostos da Neuropsicopedagogia, dentre eles, a tríade funcional da aprendizagem 

humana (as funções executiva, cognitiva e conativa). 

Da mesma forma que os elementos dos jogos (mecânicas, dinâmicas e componentes) 

trabalham de forma interligada, as funções executivas, conativas e cognitivas funcionam de 

maneira inseparável e integrada e enfatizam a necessidade de aprender a aprender. Essa 

integração pode ser um caminho promissor para se entender o rendimento escolar de nossos 

alunos. Assim, concluímos que a tríade fundamental da aprendizagem humana nos leva a 

refletir sobre como o organismo é preparado para fazer determinadas atividades, 

principalmente as que exigem emoção, afetividade, personalidade e motivação. Do mesmo 

modo, a cognição está associada a funções mentais do cérebro relacionadas a algumas 

propriedades, que são coordenadas pelas funções executivas de atenção, percepção, memória, 

metacognição, dentre outras. 

Assim, podemos afirmar que a aplicação das atividades dos percursos metodológicos 

com o emprego dos games e da gamificação em sala de aula nos possibilitou ultrapassar as 

expectativas iniciais. Novas perspectivas e abordagens foram surgindo a cada momento de 

elaboração, aplicação e reflexão, o que contribuiu sobremaneira para a formação da 

professora, dos alunos e do pesquisador, como sujeitos críticos, no decorrer do processo de 

aplicação de cada passo da atividade. 

O trabalho com a integração entre os conhecimentos debatidos por Gee (2007), 

Werbach & Hunter (2012) e Fonseca (2017) nos direciona a refletir sobre o ensino atual de 

Matemática, que evidencia o protagonismo dos alunos e facilita o uso do feedback e da 

motivação como aliado do professor. Esse tipo de atividade promove a integração entre os 

alunos e instiga o cérebro com o desafio constante e o trabalho colaborativo. Afinal, a 

sociedade passa por mudanças diversas, e a escola precisa explorar novas abordagens de 

ensino, para que os ambientes educativos fiquem mais atrativos e estimulantes. 

Por fim, acreditamos que a gamificação impulsiona a prática docente de Matemática e 

incorpora novos métodos que facilitam os processos de ensino e aprendizagem desse 

componente curricular. Isso se justifica porque a tecnologia tem tudo para motivar os 

estudantes na sala de aula, só que, para isso, os professores precisam usá-la a seu favor, 

mostrando aos alunos novas possibilidades de aprender. 
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APÊNDICE A 

 

LEVANTAMENTO DOS TRABALHOS COMPREENDIDOS ENTRE 2006 E 2016. 

 
 

Nº Autor (es) Título Objetivo 
Instituição/ 

Ano/Tipo 

01 

Souza, C.M. Brinco, logo existo: 

reflexões sobre a 

dimensão educativa do 

lúdico nas séries iniciais 

do ensino fundamental. 

Refletir sobre a ludicidade na 

prática pedagógica em contexto 

escolar, instrumento fornecedor 

de experiências estimulantes, que 

podem despertar a criança para a 

autonomia, a criticidade e a 

criatividade. 

Universidade 

Federal de 

Amazonas, 2006. 

(Dissertação) 

02 

HAASE, V.G; 

FERREIRA, 

F.V. 

Neurociência cognitiva e 

Educação Matemática 

Realizar uma interlocução entre 

a Neurociência e a educação 

como forma de contribuir para 

um diagnóstico mais abrangente 

do perfil de habilidades e 

dificuldades dos alunos, 

contribuindo para o 

desenvolvimento de intervenções 

educacionais. 

Universidade 

Federal de Minas 

Gerais (UFMG), 

2009. (Artigo) 

03 

PIZYBLSK I, 

L.M; JÚNIOR, 

G.S; PINHEIRO, 

N.A.M. 

Relações entre  o 

ensino de Matemáticae a 

Neurociência. 

Colaborar com os professores de 

matemática e dos iniciais no que 

diz respeito à importância do 

cálculo mental e da fixação de 

conteúdos para o 

desenvolvimento cerebral do 

aluno, em suas bases estruturais 

do raciocínio lógico matemático. 

Universidade 

Tecnológica 

Federal do 

Paraná (UTFPR), 

2009. (Artigo) 

04 

ZARO, M.A; 

ROSAT, R.M. et 

al. 

Emergência da 

Neuroeducação: a hora e 

a vez da Neurociência 

para agregar valor à 

pesquisa educacional 

 

Refletir sobre a urgência de 

disseminar as potencialidades da 

neuroeducação, para 

Fundamentar a pesquisa 

educacional, observando os 

possíveis impactos das 

tecnologias educacionais nas 

práticas de ensino. 

Revista Ciência e 

Cognição, 2010.  

(Artigo) 

05 

BROCKING 

TON, G. 

Neurociência e 

educação: investigando o 

papel da emoção na 

aquisição e uso do 

conhecimento cientifico. 

Apresentar uma possibilidade de 

integração entre a Neurociência e 

o ensino de ciências a fim de 

aumentar o conhecimento acerca 

de processos cognitivos 

envolvidos em diversos 

problemas educacionais. 

Universidade de 

São Paulo (USP), 

2011. (Tese) 
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06 

OLIVEIRA, 

G.G. 

Neurociência e os 

processos educativos: um 

saber necessário para a 

formação dos 

professores. 

Elucidar as contribuições diretas 

e indiretas da Neurociência para 

a formação de professores. 

Universidade de 

Uberaba, 2011. 

(Dissertação) 

07 

MONTEIRO, 

J.J. 

Formação docente: 

caminhos possíveis à luz 

da Neurociência. 

Abordar a possibilidade de 

inserção dos significativos 

avanços da Neurociência como 

constituintes de saberes 

disciplinares nos cursos de 

formação de professores. 

Universidade 

Cândido Mendes, 

2011. (TCC) 

08 

FONSECA, L; 

CÁSSIA, A. 

Um estudo preliminar 

sobre a Neurociência 

cognitiva nos cursos de 

licenciatura em 

Matemática de 

Sergipe – Brasil: 

Necessidades de uma 

incorporação de uma 

engenharia didática. 

Desenvolver um estudo 

preliminar sobre o campo da 

Neurociência cognitiva nos 

cursos de licenciatura em 

Matemática de Sergipe, 

apresentando uma proposta de 

incorporação das teorias 

neurocientíficas por meio de uma 

engenharia didática. 

Instituto Federal 

De Sergipe (IFS), 

2012. (Artigo) 

09 

NOMURA, 

J.I; 

BIANCHINI, 

B.L. 

Contribuições da 

Neurociência cognitiva 

no pensamento 

matemático avançado e 

na educação matemática 

Expor a relevância da 

Neurociência cognitiva no 

pensamento matemático 

avançado na área de 

educação Matemática 

orientando professores e 

pesquisadores frente às 

estruturas cognitivas e a 

construção do conhecimento 

matemático; 

V Seminário 

Internacional 

de Pesquisa 

em Educação 

Matemática 

(Rio de 

Janeiro), 2012. 

 (Artigo) 

10 

ANDRADE, 

M; SILVA, C; 

OLIVEIRA, 

T. 

GROSSI, 

Desenvolvendo 

games e aprendendo 

matemática utilizando 

o scratch. 

Buscar formas de aliar o 

potencial lúdico dos games 

às necessidades de 

metodologias de ensino e 

aprendizagem, visando um 

maior envolvimento dos 

alunos no aprendizado de 

conteúdos curriculares. 

Sociedade 

Brasileira de 

Computação – 

ProcedingsofS 

BGames, 2013. 

 (Artigo) 

11 

M.G.R; 

GROSSI, 

V.G.R; 

SOUZA, 

J.R.L.M. et al. 

 

Uma reflexão sobre a 

Neurociência e os 

Padrões de 

aprendizagem: a 

Importância do perceber 

as diferenças. 

Refletir sobre a importância do

 conhecimento da 

Neurociência aplicada à 

educação, com a finalidade de 

perceber as diferenças cognitivas 

presents nas salas de aula. 

Universidade 

Federal de 

Alagoas (UFAL), 

2014. 

 (Artigo) 

12 

HONG, P. Estudo sobre as 

contribuições da 

música para o 

desenvolvimento de 

habilidades  cognitivas e 

de conceitos. 

Verificar a contribuição da 

iniciação musical para o 

desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, sobretudo em frações. 

Universidade 

Federal do 

ABC, 2014. 

 (TCC) 
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13 

TAVARES, J.F; 

MARTINS, 

R. 

Games: Interagindo e 

aprendendo. 

Estudar a relação das 

crianças e jovens com jogos 

eletrônicos, bem como ocorre o 

aprendizado que ocorre a partir 

da interação com os games. 

III Simpósio 

Internacional de 

Inovação em 

Mídias Interativas, 

2014. (Artigo) 

14 

SANTOS, W.O; 

NETO, S.R.; 

JÚNIOR, 

C.G.S.  

O uso de games no 

Ensino de Matemática: 

uma proposta de 

Virtualização dos 

Jogos tradicionais 

para uso como 

mecanismo de apoio 

ao processo de ensino 

e aprendizagem. 

Apresentar uma análise 

crítica na busca de conhecer os 

jogos digitais usados no ensino 

de Matemática no que diz 

respeito aos aspectos 

pedagógicos e 

psicopedagógicos. 

V Simpósio de 

Hipertexto e 

Tecnologias na 

Educação, 2014.  

(Artigo) 

15 

CEZAROTTO, 

M.A; 

BATTAIOLA 

A.L. 

Motivação em jogos 

educacionais com foco 

em ensino de 

Matemática para crianças 

com discalculia. 

Discutir aspectos 

motivacionais em jogos para 

a aprendizagem de 

Matemática para crianças 

com discalculia. 

Sociedade 

Brasileira de 

Computação – 

Procedings 

Of SBGames. 

(Artigo) 

16 

 Possibilidades de 

aprendizagem: 

reflexões sobre 

Neurociência do 

aprendizado, 

motricidade e 

dificuldades de 

aprendizagem em 

cálculos escolares 

entre 7 e 12 anos. 

Esse estudo buscou 

correlacionar os aspectos da 

memória, da aprendizagem e 

da relação corpo-mente com 

as dificuldades de 

aprendizagem específicas 

em cálculo (aritmética) e 

pressupostos da Educação 

Matemática. 

Revista 

Ciência e 

Educação, 

2015. 

(Artigo) 

17 

RIBEIRO, 

S.P. 

Contribuições do 

jogo cognitivo 

eletrônico ao 

aprimoramento da 

atenção no contexto 

escolar. 

Investigar a aplicação de 

jogos cognitivos eletrônicos 

da Escola do Cérebro com a 

finalidade de perceber como 

se desenvolve, se aprimora e 

se potencializa a capacidade 

de atenção na interação dos 

alunos com os jogos 

eletrônicos no contexto 

escolar, favorecendo seu 

desempenho e rendimento 

em sala de aula. 

Universidade 

Federal de 

Santa Catarina 

(UFSC), 2015. 

 (Dissertação) 

18 

OLIVEIRA, 

C. S. 

Jogos no ensino das 

Ciências e a 

neuroeducação na 

educação básica. 

Discutir sobre as 

possibilidades metodológicas 

de aplicação de conceitos da 

Neurociência aliadas a 

utilização dos jogos digitais 

no processo de ensino- 

aprendizagem área das 

ciências do 6º ano do ensino 

fundamental. 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Sul 

(UFRGS), 

2015. 

 (TCC) 
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19 

SOUSA, E. 

C.M. et al. 

Enquanto eu brinco, 

Eu aprendo?! 

Reflexões acerca da 

Neurociência. 

Analisar as implicações do 

brincar para a aprendizagem, 

buscando um maior 

entendimento sobre a escola 

como mediadora do brincar e 

das reflexões da Neurociência 

sobre a aprendizagem. 

IV Colóquio 

Internacional 

de Educação, 

Cidadania e 

Exclusão, 

2015. 

 (Artigo) 

20 

 Ensino de Matemática 

atravésdo 

desenvolvimento de 

games. 

Apresentar uma metodologia de 

desenvolvimento de jogos para 

apoiar os estudantes no resgate 

de aprendizados anteriores de 

Matemática não consolidados. 

VI Simpósio 

de Hipertexto e 

Tecnologias na 

Educação, 2015. 

(Artigo) 

21 

SUECKER, S.K. A motivação para 

aprender do nativo 

digital pela perspectiva 

de professores, alunos e 

da Neurociência. 

Analisar quais fatores influencia 

na motivação dos alunos nativos 

digitais para aprender. 

Pontifícia 

Universidade 

Católica do 

Rio Grande do 

Sul, 2016. 

(Dissertação) 

22 

SOUZA, R. E; 

SOUZA, 

B.M.N. et al. 

Conhecendo cérebro: 

divulgando e 

despertando interesse na 

Neurociência. 

Divulgar os benefícios de estudo 

do cérebro para crianças e 

adolescentes, bem como 

despertar o interesse desse 

público em entender melhor 

sobre seu funcionamento. 

Universidade 

Estadual Paulista 

(UNESP), 2016. 

(Artigo) 

23 

CUNHA, Kátia 

Machinez; 

SHOLL-

FRANCO, 

Alfred. 

Cognition and Logic: 

Adaptation and 

Application of 

InclusiveTeaching 

Materials for Hands- 

OnWorkshops. 

Relatar experiências de uma 

oficina prática denominada 

"Cognição e lógica”, com o 

uso de materiais de ensino 

inclusivos adaptados para 

pessoas com deficiência 

visual, a fim de motivar e 

promover a estimulação 

sensorial-motora e o 

pensamento em diferentes 

níveis de dificuldade. 

Journal of 

Research in 

Special 

Educational 

Needs, v16, 

suppl 1, p. 

696-700 Aug 

2016. 

(Artigo) 

24 

LAURILLARD, 

Diana. 

Learning "Number 

Sense" through 

Digital Games with 

Intrinsic Feedback 

Discutir  uma nova 

abordagem interdisciplinar, 

através de descobertas da 

Neurociência e de pesquisas de 

ciências cognitivas sobre 

compreensão conceitual em 

matemática. 

Australasian 

Journal of 

Educational 

Technology, v.32, 

n.6 p32- 44, 2016. 

(Artigo) 

 

Fonte: Pesquisa realizada pelo próprio pesquisador.  

https://eric.ed.gov/?q=neuroscience%2Bmathematics%2Bgames&amp;id=EJ1123346
https://eric.ed.gov/?q=neuroscience%2Bmathematics%2Bgames&amp;id=EJ1123346
https://eric.ed.gov/?q=neuroscience%2Bmathematics%2Bgames&amp;id=EJ1123346
https://eric.ed.gov/?q=neuroscience%2Bmathematics%2Bgames&amp;id=EJ1123346
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APÊNDICE B 

 

PREPARAÇÃO PARA A ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM BASE NOS 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB Centro de Ciências e Tecnologia – CCT 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática – 

PPGECEM 

 

Linha de pesquisa: Cultura Científica, Tecnologia, Informação e Comunicação 

 

Trabalho de pesquisa: O ensino de Matemática, a Neurociência e os games: desafios e 

possibilidades 

Mestrando: Marlon Tardelly Morais Cavalcante 

 

Orientadora: Filomena Maria Gonçalves da Silva Cordeiro Moita 

 

 
O que queremos saber? Pergunta 

Se o professor planeja suas aulas preocupado 

com a aprendizagem dos alunos. 

Como você explica se o aluno aprendeu o 

conteúdo ministrado? 

Se o professor tem ciência da relevância de 

aplicar diferentes estratégias em sala de aula para 

a estimulação do cérebro. 

Descreva alguns tipos de atividades que 

desenvolve em sala de aula. 

Se o professor concorda ou discorda do uso das 

TDIC, incluindo os games a favor da prática 

docente. 

Como você lida com as TDIC (incluindo 

games) presentes no cotidiano dos alunos? 

Acredita que essa realidade interfere na sala 

de aula? 

Se o professor conhece as influências do cérebro 

humano para a consolidação da aprendizagem. 

Como aliar os princípios da Neurociência a 

sua prática docente? 

Se o professor encontra-se em constante 

transformação para lidar com a dinâmica atual 

da sala de aula. 

Em sua opinião, quais as principais 

características de um professor do futuro? 
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APÊNDICE C 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB Centro de Ciências e Tecnologia – CCT 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática – PPGECEM 

 

Linha de pesquisa: Cultura Científica, Tecnologia, Informação e Comunicação 

 

Trabalho de Pesquisa: O ensino de Matemática, a Neurociência e os games: desafios e 

possibilidades 

 

Mestrando: Marlon Tardelly Morais Cavalcante 

 

Orientadora: Filomena Maria Gonçalves da Silva Cordeiro Moita 

 

 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 
01. Como você explica se o aluno aprendeu o conteúdo ministrado em sala de aula? 

02. Descreva alguns tipos de atividades que desenvolve em sala de aula. 

03. Como você lida com as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

TDIC), incluindo games, presentes no cotidiano dos alunos? 

04. Acredita que a realidade acima mencionada interfere nas aulas de Matemática? 

05. Como aliar os princípios da Neurociência a sua prática docente? 

06. Em sua opinião, quais as principais características de um professor do futuro? 
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APÊNDICE D 

 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DO DOCENTE 

 

 

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB Centro de Ciências e Tecnologia – CCT 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática – 

PPGECEM 

 

Linha de pesquisa: Cultura Científica, Tecnologia, Informação e Comunicação 

 

Trabalho de Pesquisa: O ensino de Matemática, a Neurociência e os games: desafios e 

possibilidades 

Mestrando: Marlon Tardelly Morais Cavalcante 

 

Orientadora: Filomena Maria Gonçalves da Silva Cordeiro Moita 

 

QUESTIONÁRIO – PERFIL DO DOCENTE 

 

1. Nome:   

2. Sexo e idade:   

3. Local de trabalho e carga horária semanal   

4. Qual a sua Formação Acadêmica?   

5. Tem cursos de Formação Continuada. Se sim, qual (ais)?   

6. Tempo de atuação como professor de Matemática:   

7. Apresenta outras experiências na área de educação?   

8. Como busca complementar a sua formação? Já fez algum curso na área de Neurociência 

aplicada à educação? Ou já teve algum contato com essa área de estudo?   

9. No geral, como realiza o planejamento de suas aulas. Enfatize um pouco mais a respeito 

do conteúdo de função quadrática. Faça uma síntese da reflexão crítica de sua prática 

docente.   

10. Como descreveria suas turmas de 9º ano do ensino fundamental?   



 

 

 

 

99 
 

APÊNDICE E 

 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DAS CONCEPÇÕES DOS ALUNOS SOBRE 

O USO DE ATIVIDADES DIFERENCIADAS, INCLUINDO OS GAMES NA 

EDUCAÇÃO 

 

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB Centro de Ciências e Tecnologia – CCT 

Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática – PPGECEM 

 

Linha de pesquisa: Cultura Científica, Tecnologia, Informação e Comunicação 

 

Trabalho de pesquisa: O ensino de Matemática, a Neurociência e os games: desafios e 

possibilidades 

 

Mestrando: Marlon Tardelly Morais Cavalcante 

 

Orientadora: Filomena Maria Gonçalves da Silva Cordeiro Moita 

 

 

QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS ALUNOS 

 

01. Relate a aula de Matemática mais interessante que você já teve? 

02. Para você, o que é aprender? 

03. Em que situações você fica mais atento e envolvido nas aulas de Matemática. 

Justifique? 

 

04. O que os games têm a ver com as aulas de Matemática? O que você acha que pode 

aprender através da lógica dos games? 

 

05. Coloque-se no lugar do (a) professor (a) de Matemática e relate como planejaria uma 

aula que chamasse a atenção dos alunos. 

 

06. Antes de ir à escola, como você imagina que será a aula de Matemática? A professora 

atende às suas expectativas? 
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07. Em sua opinião, quais as habilidades que os estudantes devem ter para lidar com as 

transformações que a sociedade atual vivencia e que acabam refletindo na escola como 

um todo? 



 

 

 

 

101 
 

APÊNDICE F 

 

DETALHAMENTO DOS PERCURSOS METODOLÓGICOS 01 E 02 

 
 

PERCURSO METODOLÓGICO 01 
 

Nº de 

aulas 

Atividade Objetivo principal Metas 

02 

Exibição do vídeo intitulado: 

Este tal de Bhaskara 

Introduzir o conteúdo 

de função quadrática 

por meio de uma 

abordagem histórica, a 

fim de resgatar as 

contribuições de 

inúmeras civilizações 

para a evolução da 

Matemática através dos 

tempos. 

Contemplar as 

representações múltiplas, dentre 

elas, a algébrica, a verbal e a 

gráfica. 

Destacar o uso dos estímulos 

visuais e auditivos, o que contribui 

para a organização do pensamento 

sobre como se originou a fórmula 

de Bhaskara. 

03 

Exposição   do 

conteúdo de função quadrática: 

definição, coeficientes, raízes, 

ponto de intersecção com o eixo

  y, oncavidade da 

parábola, coordenadas do 

vértice (tomando como base a 

função exposta no vídeo 

inicial). 

Evidenciar a 

importância dos 

conteúdos estudados 

para a construção do 

gráfico da função 

quadrática, que, durante 

as aulas, será 

construído no plano 

cartesiano reciclado 

com caixa de ovos 

vazias. 

Construir os gráficos da função

 quadrática 

estabelecendo relações com os 

elementos estudados, de modo que 

os alunos percebam a necessidade 

desse estudo para a construção do 

esboço das parábolas. 

03 

Aplicação de uma atividade 

denominada de „caça ao  

tesouro‟  que contemple o 

conteúdo ministrado e seus 

aspectos históricos. As questões 

estarão espalhadas pela 

escola em formato de Qr Code, 

inclusive organizadas em níveis 

de dificuldade. A sala será 

organizada em trios. Os alunos 

irão procurar os Qr codes e, 

quando encontrarem, Farão a 

leitura e responderão às 

questões encontradas. À 

medida que os grupos forem 

acertando as questões de cada 

nível de dificuldade, a 

atividade vai ficando mais 

emocionante e desafiadora. O 

grupo que avançar e 

ultrapassar o nível 4 vence o 

jogo. 

Utilizar o aplicativo de 

leitura do Qr code 

presente nos 

smartphones dos 

alunos, de modo que 

eles consigam avançar 

na resolução das 

questões, observando 

seus progressos e 

refletindo sobre a 

própria aprendizagem. 

Trazer reflexões a respeito da 

aprendizagem de Matemática com 

práticas diferenciadas e inovadoras. 
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PERCURSO METODOLÓGICO 02 
 
 

Nº de aulas Atividade Objetivo principal Metas 

03 

Utilização do Game 

Angry Birds Rio no 

estudo do ponto de 

máximo de uma 

parábola, depois do 

trabalho com os

 contéudos 

matemáticos visto no 

percurso 01. 

Auxiliar os alunos a 

resolverem problemas 

que envolvam o ponto 

de máximo e de 

mínimo da função 

quadrática aplicada 

no game Angry Birds 

Rio. 

Acompanhar a evolução dos 

alunos na resolução das 

questões, levando em 

consideração o maior número 

de questões em menos tempo 

possível. 
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APÊNDICE G 

 

ROTEIRO DE AVALIAÇÃO APLICADO COM A PROFESSORA APÓS A 

APLICAÇÃO DOS PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB Centro de Ciências e Tecnologia – CCT 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática – PPGECEM 

 

Linha de pesquisa: Cultura científica, Tecnologia, Informação e Comunicação 

 

Trabalho de Pesquisa: O Ensino de Matemática, a Neurociência e os Games: Desafios e 

Possibilidades 

 

Mestrando: Marlon Tardelly Morais Cavalcante 

 

Orientadora: Filomena Maria Gonçalves da Silva Cordeiro Moita 

 

 

ROTEIRO DE AVALIAÇÃO APLICADO COM A PROFESSORA APÓS A APLICAÇÃO 

DOS PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

01. Foi difícil aplicar esses percursos metodológicos? Seria possível aplicar em outros 

momentos? 

02. Quais as principais reações dos alunos após a execução da proposta? 

03. Quais foram os momentos mais interessantes? Que indícios reforçam sua opinião? 

04. Descreva alguma limitação da proposta? E o que poderia melhorar? 

05. Como avalia a atuação do professor pesquisador? 

06. Dos elementos abaixo, quais estiveram presentes com maior evidência na proposta?  

07. Em seguida, descreva de forma sucinta uma avaliação geral de todos os momentos. 

( ) Emoção   

( ) Progresso 

( ) Interação  

( ) Restrições  

( ) Feedback   

( ) Cooperação  

( ) Competição 

( ) Desafios 

( ) Recompensas 

( ) Diferentes estilos de aprendizagem  

( ) Conquistas 

( ) Missão 
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( ) Níveis de questões diversos  

( ) Ranking 

( ) Resolução de problemas 

( ) Prática guiada pelos professores  

( ) Revisões 

( ) Tecnologias/games 

( ) Representações visuais 

( ) Criatividade 

( ) Motivação  

( ) Incentivo 

( ) Dificuldades de forma gera 

( ) Estratégias diferenciadas 

( ) Sequência didática 

( ) Organização das informações  

( ) Tomada de decisões 

( ) Afetividade 

( ) Prazer e Bom humor 

( ) Memórias Associativas 

 


