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Prezados Professores,

Este material é o produto final de minha pesquisa de dissertação de

mestrado e contém uma série de percursos metodológicos no ensino

de função quadrática, usando os pressupostos de Gee, da

gamificação e da Neurociência. Ainda, enfatizamos discussões e

reflexões sobre as contribuições da Neurociência para a prática

docente de Matemática, fazendo 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 da Matemática.
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MOTIVAÇÕES INICIAIS...

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/gamificação, 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?

Seguindo essa preocupação, veremos com maiores detalhes

alguns percursos metodológicos recomendados para a aplicação em sala

de aula, bem como alguns apontamentos que podem ser executados

nesse contexto das TDIC e discussões voltadas para a Neurociência

aplicada à Educação.
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APRESENTAÇÃO

Vamos manter uma relação dialógica com os principais protagonistas 

desse trabalho? Você PROFESSOR!

Como explicar se o nosso aluno aprendeu ou não o conteúdo

apresentado? Que estratégias diferenciadas podemos utilizar para

contemplarmos a heterogeneidade da sala de aula atual? Como lidar

com a presença das TDIC (incluindo os games) presentes no cotidiano

dos alunos? Acredita que essa realidade interfere no aprendizado? E

alguns princípios da neurociência influenciam nas características de

um professor do futuro?

Não é nada fácil responder estes questionamentos. Será que existem

soluções prontas para tais realidades nas aulas de Matemática?
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Não. Contudo, 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.

Esperamos que, no final deste material, você reflita um pouco

mais sobre sua prática docente e possa utilizar estratégias didáticas que

contemplem os princípios da aprendizagem de Paul Gee, da neurociência

e da gamificação em suas aulas. Já 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.

Divirtam-se... Bons Estudos!
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TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TDIC: 

RELAÇÕES COM A PRÁTICA DOCENTE E A NEUROCIÊNCIA

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.
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Nesse contexto e 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.

Corroborando com essa discussão, Campos (2016, p. 62) nos afirma que

essa aproximação com a neurociência é uma questão provocadora e;

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

recursose 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.
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Assim, 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.

O ensino de funções não fica longe dessa realidade, já 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.
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Deste modo, 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,emqueéprecisoencontrarumcertopontodemáximo(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.
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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.

Outro fator determinante para a escolha da utilização do game

Angry Birds Rio 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.
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Além do game Angry Birds Rio, utilizamos percursos metodológicos

que evidenciam a gamificação como a utilização de elementos dos games

fora de seu contexto.

Diversos estudos apontam para os benefícios do uso dos games em

sala de aula (ver anexo 01), 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

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.

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, 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”.
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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.

E, assim, o trabalho pedagógico por meio de várias experiências

reforça a estimulação cerebral, e o uso da lógica dos games e resolução de

problemas matemáticos colabora para a autonomia do estudante. Vamos

conhecer os detalhes das atividades indicadas nos percursos

metodológicos a seguir.
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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.

PERCURSO METODOLÓGICO 01 – ATIVIDADE 01

Tabela 01 – Descrição do Percurso Metodológico 01 – Atividade 01

Fonte: Produzido pelo pesquisador
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PERCURSO METODOLÓGICO 01 – ATIVIDADE 01

Com base na tabela anterior, 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 contribui com uma

explanação das várias representações da função, de modo que os

alunos possam 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.
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Nº DE 

AULAS

ATIVIDADE OBJETIVO

PRINCIPAL

METAS

03

Exposição do conteúdo 

de função quadrática: 

definição, coeficientes,

raízes, ponto de 

intersecção com o eixo

y,concavidade da 

parábola, coordenadas 

do vértice (tomando 

como base a função 

exposta no vídeo da

atividade 01).

Evidenciar a 

importância dos 

conteúdos 

estudados para a 

construção do 

gráfico da função 

quadrática, que, 

durante as aulas, 

serão construídos 

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.

PERCURSO METODOLÓGICO 01 – ATIVIDADE 02

Fonte: Produzido pelo pesquisador

Tabela 02 – Descrição do Percurso Metodológico 01 – Atividade 02
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PERCURSO METODOLÓGICO 01 – ATIVIDADE 02

Conforme as descrições na tabela anterior 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.
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PERCURSO METODOLÓGICO 01 – ATIVIDADE 03

Nº DE 

AULAS

ATIVIDADE OBJETIVO 

PRINCIPAL

METAS

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.

Fonte: Produzido pelo pesquisador

Tabela 03 – Descrição do Percurso Metodológico 01 – Atividade 03
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PERCURSO METODOLÓGICO 01 – ATIVIDADE 03

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 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.

Nessa dinâmica, as atividades 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 repetitivas, como uma infinidade de questões a serem

resolvidas em listas de exercícios, podem ser repensadas e executadas

empregando-se diferentes estratégias (como é o caso da gamificação).
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PERCURSO METODOLÓGICO 02 – ATIVIDADE ÚNICA

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 

percurso01.

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 

resolvidas em menos 

tempo possível.

Fonte: Produzido pelo pesquisador

Tabela 04 – Descrição do Percurso Metodológico 02 – Atividade Única
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PERCURSO METODOLÓGICO 02 – ATIVIDADE ÚNICA

A atividade única que constitui o Percurso Metodológico 02,

descrito na tabela anterior, aponta vários desdobramentos sobre a

utilização dos games, principalmente quando associados à gamificação.

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.
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Figura 01 –Sugestões para tornar a aula de Matemática mais interessante

Fonte: Esquema adaptado de Weinstein (2016) - Revista Neuroeducação

APONTAMENTOS
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Figura 02 –Sugestões de aplicativos que podem gamificar as aulas de Matemática

Fonte: Esquema adaptado de Eugênio (2017) – Revista Neuroeducação

APONTAMENTOS
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, podemos afirmar que a aplicação das atividades dos

percursos metodológicos com o emprego dos games e da gamificação

em sala de aula nos possibilita uma grande reflexão do fazer

docente, novas perspectivas e abordagens vão surgindo a cada

momento de elaboração.

O trabalho com a integração entre os conhecimentos

debatidos por Gee (2007) 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.



ANEXO 01
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Figura 03 –Habilidades desenvolvidas pelos jogos eletrônicos de acordo com Mattar (2010)

Fonte: Construído no coggle.it pelo pesquisador
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