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Professor

Introdução

Tribal Wars* é um jogo online de navegador (browser)

ambientado na idade média. Nele, cada jogador assume o

papel de senhor de uma pequena aldeia, a qual deve ajudar a

ganhar poder e glória.

O Tribal Wars foi desenvolvido pela InnoGames GmbH, no

ano de 2003. É considerado um game de estratégia em

tempo real e deve ser jogado no sistema single player.

A sua versão original é em alemão, mas já foi traduzido para

16 línguas. O registro no jogo é gratuito, porém existe a pos-

sibilidade de ter uma Conta Premium, com mais

funcionalidades.

Disponível em: https://www.tribalwars.com.br

https://www.tribalwars.com.br/


Guia do Professor

Nesse módulo abordaremos conceitos e questões relacionados a

funções matemáticas, utilizando como proposta pedagógica o game

Tribal Wars. O assunto será apresentado utilizando-se atividades que

motivem e promovam a interação e discussão entre os alunos, e

também que trabalhem o conteúdo matemático foco desta produção

sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável, presente no dia-

a-dia dos jovens. Iremos trabalhar com os alunos as consequências

do uso abusivo dos recursos naturais, falando tanto dos danos

causados a eles, quanto nas pessoas ao seu redor, remetendo aos

Parâmetros Nacionais Curriculares do Ensino Nédio (BRASIL,

2002, p. 122), que sugere: o Ensino Médio deve estimular o aluno à

curiosidade, o raciocínio e a capacidade de interpretar e intervir no

mundo que o cerca.



Objetivos

- Associar conceitos matemáticos a exemplos da vida 

cotidiana;

- Reconhecer grandezas variáveis e compreender rela-

ções entre elas através de experimentações e simula-

ções; 

- Ler e interpretar diferentes linguagens e representa-

ções envolvendo variações de grandezas e teoria dos 

conjuntos.

- Identificar regularidades em expressões matemáticas 

e estabelecer relações entre variáveis;

- Utilizar os conhecimentos matemáticos para o 

exercício da cidadania.



Pré-requisitos

- Para melhor utilização desse game seria interes-sante 

que o aluno já tenha utilizado o computador para 

praticar algum jogo.

- Quanto ao conceito de função matemática é importante

que o mesmo tenha noções básicas de

proporcionalidade.



Tempo previsto para a atividade

Sugerimos quatro aulas para aplicar esta atividade,

sendo duas na sala de aula e duas no laboratório de

informática.



Sala de aula (1º momento)

Como em nossa atividade propomos uma abordagem inicial do
conteúdo relacionado às funções matemáticas, sugerimos que o
professor explique, de forma geral, o que será tratado no game
Tribal Wars e faça comentários sobre o histórico do surgimento
da funções matemáticas. Estes comentários podem ser realizados
tanto na sala de aula como na sala de computadores.

Questões para discussão

- O que são relações matemáticas?

- Como surgiu a função matemática?

- Como identificar uma função matemática?

- Quais as principais funções matemáticas?



Lab. de Informática (1º momento)

Preparação:

- Sugerimos que o professor execute o objeto de
aprendizagem, observando todas as atividades propostas
e anotando dúvidas ou dificuldades encontradas ao
longo da execução.

- Sugerimos também que as atividades sejam
desenvolvidas individualmente ou em pequenos grupos,
máximo de três alunos por computador.

- Sugerimos por fim que o professor leve para a sala de
computadores um caderno para que anote todas as
dúvidas dos grupos de alunos.



Lab. de Informática (1º momento)

Realização do cadastro, no site: 
www.tribalwars.com.br

Por se tratar de um game com
estrutura browser, é necessário
que os computadores estejam
conectados à web.

1º Cada aluno deverá criar um 
nome de usuário e uma senha;

2º Será necessário escolher um 
mundo para participar;

3º Cada mundo é dividido em 
cinco regiões, e o aluno deverá 
escolher uma delas.

* Screenshots produzidos pelo autor. Game disponível em:Disponível em: https://www.tribalwars.com.br



Lab. de Informática (1º momento)

Exploração do game:

1º O aluno deve ser estimulado
a conhecer o game;

2º A aldeia precisa receber um
nome e ser desenvolvida;

3º É importante que exista um
desenvolvimento sustentável
da aldeia;

4º Informe aos alunos que os
acordos são fundamentais para
evitar futuras percas. Por isso
fazer parte de uma tribo é
essencial.

* Screenshots produzidos pelo autor. Game disponível em:Disponível em: https://www.tribalwars.com.br

** Fonte: https://www.innogames.com/pt/jogos/tribal-wars/, acesso em: Janeiro de 2010



Lab. de Informática (1º momento)

Desenvolvimento de edifícios e

verificação de quem são os

proprietários das aldeias

vizinhas. Para isso, alguns

pontos devem ser atendidos:

1º Conseguir de recursos

(madeira, argila e ferro);

2º Priorizar desenvolvimento

de alguns edifícios;

3º Conhecer os proprietários

das aldeias vizinhas para

possíveis pactos ou ataques.

* Screenshots produzidos pelo autor. Game disponível em:Disponível em: https://www.tribalwars.com.br



Lab. de Informática (1º momento)

No desenvolvimento das

tropas, os seguintes aspectos

devem ser observados:

1º) A tribo solicita que sejam 

desenvolvidas as tribos com 

algumas finalidades discutidas 

no Fórum da mesma;

2º) O desenvolvimento

sustentável das tropas favorece

o fortalecimento da aldeia.

* Screenshots produzidos pelo autor. Game disponível em:Disponível em: https://www.tribalwars.com.br



Lab. de Informática (1º momento)

O professor deve inicialmente certificar que todos os
alunos conseguiram executar o game e se os mesmos
não possuem dúvidas relacionadas à interação com o
sistema. Posteriormente, o professor deve observar as
dúvidas, motivações e manifestações dos alunos em
relação ao game, sem ter a preocupação de responder as
questões formuladas no momento da execução desta
etapa. O objetivo nesta etapa é que o aluno observe com
atenção as atividades propostas e reflita a respeito dos
fenômenos apresentados, por isso é esperada uma
interferência mínima por parte do docente.



Sala de aula (2º momento)

Discutir com os alunos:

- Quais as principais características das funções 

matemáticas?

- O que é função matemática? Como aplicamos as 

funções matemáticas?

- Por que as funções matemáticas podem facilitar as 

atividades do nosso cotidiano?

- Por que nem todas as relações representam funções?



Lab. de Informática (2º momento)

Gráfico Cartesiano:

1º Solicitar a representação por

meio de pares ordenados;

2º Questionar se todas os aldeias

poderiam ser utilizadas para

representar uma única função;

3º Escolher aldeias que

possibilitem representar algum

tipo de função;

4º Solicitar que seja feita a

representação algébrica de função

a partir de duas ou mais aldeias

selecionadas pelo professor.

* Screenshots produzidos pelo autor. Game disponível em:Disponível em: https://www.tribalwars.com.br



Lab. de Informática (2º momento)

Noções de proporcionalidade:

1º Verificar com os alunos que o

desenvolvimento da tribo

obedece uma regra proporcional

entre variáveis;

2º Pedir que os alunos encontrem

relações matemáticas que

representem funções;

3º Pedir que os alunos verifiquem

se o desenvolvi mento de

edifícios seguem uma sequência

matemática funcional.

* Screenshots produzidos pelo autor. Game disponível em:Disponível em: https://www.tribalwars.com.br



Lab. de Informática (2º momento)

Após a atividade deve ser pedido para que os alunos façam
individualmente um portfólio, onde deverão descrever a atividade
realizada e suas percepções à respeito da mesma. Esta tarefa deve
levar os alunos a refletirem sobre o game apresentado e se o
mesmo contribuiu para construção de seu conhecimento a
respeito da função matemática. Sugerimos também a realização
de uma discussão com toda a turma, onde os alunos comentarão
sobre a atividade e o conhecimento adquirido na mesma. O
professor deve orientar a discussão através das questões que
sugerimos no próximo item.



Avaliação

Nesta atividade sugerimos que sejam avaliados os

portfólios e a participação dos alunos na discussão em

sala de aula.



Créditos

Designer Pedagógico

Fábio Ferreira Nunes de Araújo

Mestre em Ensino de Ciências e Matemática – UEPB

fabiofna@hotmail.com

Orientadora

Filomena Maria Gonçalves Silva Cordeiro Moita

Doutora em Educação, Comunicação e Cultura – UFPB

filomena_moita@hotmail.com

Plano de fundo disponível em: https://www.innogames.com/pt/jogos/tribal-wars/, acesso em: Janeiro de 2010



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa

Centro de Ciências e Tecnologia – CCT

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática

Os games e as funções matemáticas: uma 

aplicabilidade do Tribal Wars no cotidiano 

escolar do ensino médio

Autor: Fábio Ferreira Nunes de Araújo

Orientadora: Profª. Dra. Filomena Moita


