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RESUMO 

 

Na presente pesquisa é colocado em voga discussões que evidenciam o quanto é importante 

priorizar no processo de aprendizagem o desenvolvimento de novas práticas que objetivem o 

alcance de uma maior imersão dos estudantes no ambiente de ensino. Frente a isso, no 

experimento que será descrito no trabalho elaborado, foi trazido à tona uma metodologia ativa 

denominada Gamificação. Para tanto, foi traçado como principal intuito verificar o quanto as 

potencialidades da referida prática educacional podem contribuir para melhorias no 

aprendizado do objeto matemático de Análise Combinatória. Além disso, ao longo do processo 

foi feito uso de plataformas de atividades interativas a fim de introduzir no seio educacional 

tecnologias digitais, afinal as mesmas tem ocupado um espaço cada vez maior nestes contextos. 

Ressalta-se que duas teorias da área da Didática da Matemática, a saber: a TAD e a TRRS, 

estiveram presentes nas discussões dos resultados alcançados. Mediante as investigações 

realizadas ficou nítido o quanto a Gamificação pode oferecer caminhos alternativos no que 

concerne ao aprendizado do conteúdo de Análise Combinatória. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem; Gamificação; Tecnologias Digitais. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In the present research, discussions are highlighted that show how important it is to prioritize 

in the learning process the development of new practices that aim to achieve a greater 

immersion of students in the teaching environment. In view of this, in the experiment that will 

be described in the work prepared, an active methodology called Gamification was brought to 

light. Therefore, the main objective was to verify how the potential of the referred educational 

practice can contribute to improvements in the learning of the mathematical object of 

Combinatorial Analysis. In addition, throughout the process, use was made of platforms of 

interactive activities in order to introduce digital technologies into the educational environment, 

after all, they have occupied an increasing space in educational contexts. It is noteworthy that 

two theories in the area of Didactics of Mathematics, namely: the TAD and the TRRS, were 

present in the discussions of the results achieved. Through the investigations carried out, it 

became clear how much Gamification can offer alternative paths regarding the learning of 

Combinatorial Analysis content. 

 

Keywords: Learning; Gamification; Digital Technologies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Muito se tem discutido no âmbito da Educação Matemática acerca do processo de 

ensino e de aprendizagem. Como tornar as aulas menos rotineiras? Quais metodologias são 

viáveis de se adotar a fim de alcançar o pleno andamento do processo de aprendizagem? Essas 

são algumas questões constantemente levantadas. Diante desse desafio as discussões em torno 

de metodologias ativas, as quais venham despertar a atenção do alunado no processo de 

aprendizagem, tem se tornado cada vez mais constantes. 

 Outro ponto que reforça a necessidade dessa procura e que deve ser trazido à tona é o 

fato de que os estudantes, principalmente os mais jovens, estão imersos em um mundo repleto 

de distrações que, muitas vezes, o desmotivam a concentrar suas energias no estudo e na busca 

pela aprendizagem. Perante isso, na presente pesquisa será utilizada a metodologia ativa 

denominada Gamificação. Sendo que metodologia ativa pode ser entendida como um conjunto 

de estratégias de ensino que têm por foco incentivar os alunos a aprenderem de forma mais 

autônoma e participativa. 

A supracitada metodologia, por focar em engajamento e motivação é muito 

convergente com o intuito traçado de integrar os estudantes em um processo de ensino e 

aprendizagem construtivo. Além disso, os feedbacks instantâneos, as premiações e 

bonificações que são outras características próprias da Gamificação agregam ainda mais na 

construção de uma sala de aula ativa.  

Além disso, a inserção de tecnologias digitais no âmbito educacional vem se mostrando 

como uma opção altamente viável, tendo em vista que os educandos tem contato com elas 

desde a mais tenra idade. Tal inserção das tecnologias digitais na sociedade, não apenas na 

educação, mas na sociedade como um todo impactou de maneira positiva a vida do ser humano 

nos mais diversos âmbitos. Afinal passamos a ter inúmeros benefícios, tais como: mais 

comodidade, conforto, mobilidade, praticidade e mais facilidade em interagir com outras 

pessoas. Posto isso, torna-se de suma importância que o potencial das tecnologias digitais deva 

ser aproveitado no seio educacional. 

Frente a essas discussões que foram expostas até agora, ao longo da pesquisa 

buscaremos mostrar que as novas tecnologias aliadas a um processo gamificado fornecem 

caminhos eficazes no que concerne à aprendizagem do objeto matemático Análise 

Combinatória, além disso dão possibilidades à adoção de instrumentos avaliativos mais 
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interativos. Para tanto, foram exploradas as potencialidades de duas plataformas de atividades 

interativas, a saber: o Wordwall e o H5P. 

Vale ainda frisar, que para melhor utilização da metodologia e dos métodos 

mencionados foi adotado, junto a uma turma de 3° ano do Ensino Médio, um trabalho mediado 

pela metodologia ativa da Gamificação e por atividades interativas desenvolvidas por meio do 

Wordwall e do H5P. No mais, todo o experimento desenvolvido fez parte de um projeto aceito 

no comitê de ética da Instituição onde a pesquisa foi aplicada. 

No presente projeto de pesquisa foi adotada como questão problema a seguinte 

pergunta: De que forma a metodologia ativa da Gamificação aliada com tecnologias como o 

Wordwall e o H5P contribuem para mudanças no processo de aprendizagem do objeto 

matemático Análise Combinatória, fazendo com que o aprendizado ocorra de modo efetivo? 

Nesse sentido, a fim de buscar solucionar a questão acima, traçou-se como objetivo 

geral: 

• Verificar o quanto um processo gamificado atrelado com tecnologias digitais, a saber: 

Wordwall e H5P contribuem para a aprendizagem de objetos matemáticos atrelados à Análise 

Combinatória. 

A partir disso foram elaborados os seguintes objetivos específicos que auxiliaram na 

realização do objetivo geral, já que os mesmos compuseram etapas imprescindíveis para o 

andamento do processo discutido. 

• Utilizar a metodologia ativa da Gamificação como norteadora de todo o processo; 

• Atrelar a metodologia da Gamificação às plataformas de atividades interativas: H5P 

e Wordwall; 

• Investigar os resultados alcançados mediante as teorias em didática: TAD e TRRS.  

Vale ainda frisar que, conforme o terceiro objetivo específico mostra, o presente 

projeto visa realizar uma pesquisa à luz das teorias em Didática da Matemática, a saber: a 

Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS), desenvolvida por Raymond Duval 

(1999); e a Teoria Antropológica do Didático (TAD), criada por Yves Chevallard (1992). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A procura cada vez mais constante, pelos educadores, por práticas que proporcionam 

uma execução diferenciada do seu trabalho é um caminho que não só viabiliza a aprendizagem 

dos estudantes, como também é uma experiência que conduz tanto docente quanto discentes a 

novos questionamentos e novas descobertas. 

Nesse sentido, a adoção de metodologias diferenciadas tem se tornado um caminho 

alternativo, tendo em vista que as mesmas se desvencilham de práticas pouco dinâmicas e que 

não fornecem ao alunado experiências didáticas enriquecedoras no processo de aprendizagem. 

Dessa forma, a metodologia ativa da Gamificação apresenta-se como uma possibilidade para o 

trabalho dos diversos profissionais da educação. Além disso, a presença de tecnologias digitais 

pode maximizar ainda mais os resultados positivos que podem ser alcançados na procura por 

práticas distintas das rotineiras. 

 

2.1 TEORIA DA GAMIFICAÇÃO 

 

 De acordo com Zichermann (2011, p.16), Gamificação “é o processo de utilizar o 

pensamento e as mecânicas dos games para envolver usuários e resolver problemas”. Nessa 

perspectiva, a Gamificação como metodologia de ensino é um caminho que possibilita o 

engajamento dos estudantes nas atividades escolares. Sob essa mesma linha de raciocínio Silva 

(2020) completa: 

 

[...] de forma simplificada Gamificação é a utilização de elementos ou estratégias de 

jogos como atividades no processo de ensino e aprendizagem, mas também tem sido 

utilizada no contexto corporativo para ampliar o engajamento e a produtividade dos 

colaboradores. (SILVA, 2020, p.57). 

 

Diversos educadores do Ensino Fundamental I tem o hábito de dar estrelinhas para os 

alunos quando eles fazem determinada atividade correta. Além disso, a maioria das atividades 

feitas em sala de aula vem acompanhada de pontuações, por isso é comum pensar que 

Gamificação só está relacionada a uma pontuação, emblemas ou recompensas. Entretanto, a 

metodologia exaltada vai muito além disso, ela envolve os estudantes em um nível emocional, 

tendo como principal intuito motivá-los. A Figura 1 traz um exemplo de atividade gamificada. 
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Figura 1 - Esquema de uma estratégia gamificada. 

 
Fonte: Garofalo e Munoz (2018). 

 

Desse modo, fica claro o quanto a Gamificação se difere da aprendizagem baseada em 

jogos, pois ela não necessariamente deve utilizar um jogo, mas almeja transformar todo o 

processo. Por isso, é importante a essa altura das discussões enfatizar o que não é caracterizado 

como Gamificação. Afinal é comum utilizar o termo Gamificação para se referir a jogos, seja 

eles digitais ou não, bem como a programas de recompensa. Isso ocorre devido ao fato da 

Gamificação, dos jogos e dos programas de recompensa usarem pontos, níveis, bônus etc. para 

diferenciarem as pessoas envolvidas no processo. 

Os jogos têm como principal intuito o de causar divertimento e entretenimento aos 

jogadores, por esta razão que eles sempre buscam ser bem animados, com ilustrações atrativas 

e enredos muito bem elaborados, tendo em vista que os jogadores devem estar totalmente 

envolvidos o máximo de tempo possível. 

Os programas de recompensa, por sua vez, têm como fomento o de estimular os clientes 

em prol de repetição de compras ou transações. Uma rede de hotéis, por exemplo, que objetiva 

que os seus clientes sempre repitam a compra de diárias, pode oferecer benefícios, descontos 

ou outros bônus a fim de alcançar o citado intento. Além disso, em muitas organizações há 

incentivos aos colaboradores mediante um sistema análogo de recompensas. 

Torna-se evidente, dessa forma, que a Gamificação tem objetivos bem distintos dos que 

foram supracitados, a mesma fomenta sobretudo gerar engajamento em determinado público-

alvo a fim de que tais pessoas alcancem objetivos pré-determinados. Posto isso, conforme 



13 

 

 

 

 

 

Burke (2015) a criação de um processo gamificado perpassa pela execução de sete passos 

fundamentais, os quais estão expostos a seguir: 

1 Definir os resultados esperados: Tais resultados necessitam ser bastante realistas, 

atingíveis e bem apresentados. Ademais, eles precisam estar adequadamente alinhados com 

todas as estratégias que vão ser adotadas. 

2 Definir o público-alvo: essa etapa consiste na delimitação de um grupo de pessoas 

para as quais as estratégias serão direcionadas. O público-alvo necessita ser muito bem 

conhecido a fim de que as estratégias sejam assertivas. 

3 Definir o objetivo desse público-alvo: Este passo consiste na delimitação do que se 

espera acerca do público-alvo, que foi definido no passo anterior. 

4 Determinar o modelo de engajamento: esta etapa consiste em determinar de que modo 

os estudantes vão interagir com os desafios que serão propostos. Para tanto, cabe ao mediador 

decidir se irá adotar um modelo colaborativo ou competitivo, o ideal é que tenha um equilíbrio 

entre estes dois extremos. Se os estímulos, no decorrer do processo, serão extrínsecos ou 

intrínsecos, se as atividades serão todas roteirizadas ou vai ter algo a ser improvisado. Tomada 

todas estas decisões é hora de seguir para o próximo passo. 

5 Definir o ambiente e planejar a jornada: é o passo no qual é definido o espaço onde 

ocorrerá a execução do processo, tal espaço pode ser virtual ou real ou até mesmo uma mistura 

de ambos. Posto isso, é a hora de planejar a jornada que nada mais é que o caminho que todo 

indivíduo irá percorrer na procura pelas soluções dos múltiplos desafios que irão surgir. É 

importante nesta fase oferecer feedbacks aos indivíduos envolvidos, pois isso de certo modo 

vai funcionar como um estímulo adicional ao processo. 

6 Definir a economia do jogo: a economia do jogo é composta por bonificações que os 

indivíduos vão receber à medida que logram sucesso nos desafios que são propostos. Tais 

recompensas podem ser pontos, os quais vão trazer um placar relacionando a pontuação de cada 

pessoa envolvida no processo. Além disso, pode até ser algum elemento tangível. 

7 Testar e repetir: este último passo é relacionado ao aperfeiçoamento do processo 

desenvolvido, afinal toda solução gamificada que objetiva alcançar êxito constantemente deve 

ser melhorada ou adaptada para novos contextos.  

 Sob esta ótica percebemos o quanto a utilização da Gamificação como metodologia de 

ensino requer uma ponderação mais cautelosa. O educador, diante disso, deve preparar de forma 

adequada toda a estratégia a ser adotada, bem como as regras que nortearão o processo. Ao 
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passo que o educando tem o papel de ser um agente ativo, o qual participa com determinação 

sempre respeitando as regras pré-estabelecidas. 

 

2.2 RELATO DE PESQUISAS REALIZADAS À LUZ DA GAMIFICAÇÃO 

 

Em uma proposta de intervenção realizada junto a uma turma de 7º ano, a qual abordava 

o objeto matemático de números inteiros, Martins (2020) relata alguns dos resultados 

alcançados com a pesquisa: 

 

Cabe destacar que esse projeto foi, sem dúvidas, um dos passos iniciais para construir 

um novo ensinar em matemática em nossas atuações profissionais. Além disso, para 

nós foi gratificante ver o envolvimento dos alunos durante o processo. No início 

estavam ressabiados e resistentes, todavia, ao longo do processo, foram se soltando, 

se envolvendo, discutindo resultados e novas possibilidades de resolver as questões. 

Ao final, quando recebemos o feedback, pudemos concluir que a atividade ocorreu de 

forma mais que satisfatória, pois foram alcançados os objetivos propostos de 

engajamento e evolução de conteúdos e, mais que isso, conseguimos envolver e 

agradar os alunos que ficaram ansiosos pela próxima atividade de Gamificação. 

(MARTINS, 2020, p. 320).  

 

Fica nítido então o quanto a Gamificação é uma iniciativa que tem potencial em atuar 

como agente de transformações positivas na prática dos professores, tendo em vista que é um 

caminho eficaz que concede espaço para o desenvolvimento de novas estratégias para abordar 

os distintos objetos matemáticos. 

Cremontti Filho (2016) em sua pesquisa intitulada “O Uso da Aprendizagem Móvel e 

Técnicas de Gamificação como Suporte ao Ensino de Matrizes” apresenta um aplicativo 

desenvolvido por ele que aborda o objeto matemático de sistemas e matrizes. Este aplicativo é 

bem parecido com a dinâmica do quiz tradicional, com perguntas e respostas. Ao longo do jogo 

o estudante se depara com feedbacks, bem como obtém uma pontuação e classificação, o que 

está em total convergência com o conceito de gamificação exaltado. No mais, o autor conclui 

que houve uma boa aceitação da turma para com o aplicativo, durante a aplicação do mesmo, 

mediante a apresentação de resultados quantitativos, mostrando, desse modo, que a 

metodologia ativa utilizada possui bastante eficácia no processo de aprendizado. 

Esta pesquisa tem como principal enfoque o jogo desenvolvido pelo autor, sendo essa a 

principal diferença para a nossa pesquisa, já que visaremos gamificar todo o processo de 

desenvolvimento das aulas com a turma. No mais, a análise dos resultados será mediada pelas 

teorias em didática. 
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Ainda na utilização da Gamificação como metodologia de ensino, Martins (2014) traz 

em um de seus trabalhos os resultados obtidos com a realização de sete oficinas que abordavam 

variados conteúdos escolares, tal oficina contou com a participação de 181 professores da rede 

pública estadual e municipal do estado do Rio Grande do Norte (RN). A principal diferença 

desse trabalho com a nossa pesquisa é diz respeito ao público-alvo e o objeto trabalhado. 

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 

Desde quando as Tecnologias Digitais (TD) invadiram nossas vidas, a inserção das 

mesmas em contextos educacionais tornou-se algo necessário, pois discentes têm acesso a elas 

cotidianamente, por isso atrelá-las com a metodologia da presente pesquisa é uma iniciativa de 

enorme valia. Afinal as TD oferecem uma gama de ferramentas que indubitavelmente podem 

transformar o modo de conduzir o processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido Moran 

salienta: 

 

O que a tecnologia traz hoje é integração de todos os espaços e tempos. O ensinar e 

aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, constante entre o que 

chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois mundos ou espaços, mas um 

espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente 

(MORAN, 2015, p.16). 

 

Sob esta ótica constatamos o quanto as Tecnologias Digitais interligam as diferentes 

esferas sociais e pessoas, podendo então ter um potencial gigantesco como ferramenta 

pedagógica, além de conceder ao discente um papel de agente educacional que possui 

autonomia na construção do seu conhecimento. 

Ademais os aparatos tecnológicos hodiernamente são muito acessíveis, pois educadores 

e estudantes têm acesso frequente a eles, além disso podem ser utilizados para variados fins e 

em qualquer lugar. Toda essa realidade permite que professores engajados com um educar de 

qualidade construam cada vez mais conteúdos interessantes e atraentes, comunicando-se assim 

de forma mais leve e espontânea com os alunos. Como enfatiza Almeida: 

 

Nós, educadores, temos de nos preparar e preparar nossos alunos para enfrentar 

exigências desta nova tecnologia, e de todas que estão a sua volta – A TV, o vídeo, a 

telefonia celular. A informática aplicada à educação tem dimensões mais profundas 

que não aparecem à primeira vista. (ALMEIDA, 2000, p.78). 
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Desse modo, podemos compreender, o quanto o docente exerce um papel importante no 

meio educacional, haja vista que ele é o principal mediador da aprendizagem. Frente a isso, é 

de suma importância que o educador cada vez mais busque obter a devida formação a fim de 

oferecer um aprendizado convergente com as novas transformações que o tempo hodierno nos 

acarretou. 

O diagrama abaixo (Figura 2) traz um resumo das possibilidades que as diferentes 

Tecnologias Digitais podem oferecer quando introduzidas no seio escolar, contribuindo assim 

para o desenvolvimento de experiências diversificadas. 

 

Figura 2 - Vantagens das Tecnologias Digitais na Educação. 

Fonte: Feito pelo autor. 

 

Portanto, as Tecnologias Digitais são possibilidades que cada vez mais vem ganhando 

destaque nas instituições de ensino e, por isso, devem ter uma presença mais constante nas 

atividades pedagógicas propostas. Afinal esses aparatos tem um potencial que, quando 

utilizados de forma adequada, não pode ser desperdiçado. 

 

2.4 A RELEVÂNCIA DOS JOGOS NA APRENDIZAGEM 

 

É válido refletir acerca do quanto os jogos se mostram como tecnologias que tem uma 

grande influência no pleno andamento do processo de ensino e aprendizagem. Afinal é 

facilmente perceptível que o mesmo é uma atividade presente nas ações humanas desde sua 

infância, como menciona Rino: 
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O jogo é uma atividade tão antiga como o homem. Ele está ligado ao impulso lúdico 

do homem, traço de personalidade que persiste desde a infância até à idade adulta. 

Como traço de personalidade ele encontra a sua fundamentação em características 

biológicas, culturais e sociais do ser humano (...). Algumas características do jogo 

evidenciam as suas qualidades educativas e potenciam a sua utilização num processo 

de aprendizagem, aqui entendida num sentido lato, extravasando o meio escolar e as 

estratégias pedagógicas. A existência de regras e de interação apresentam a 

possibilidade de recriar no jogo capacidades cognitivas e sociais que se pretende que 

sejam adquiridas por uma criança em determinado contexto. Neste sentido, a 

aprendizagem através do jogo pode ser feita em meio escolar ou extraescolar; pois as 

regras e interações que se pretendem desenvolver deverão contribuir para a construção 

de um cidadão responsável e autônomo, para o qual a escola é apenas um dos 

contributos. (RINO, 2004, p.141). 

 

Daí, torna-se nítido que proporcionar aos estudantes situações em que os jogos são 

colocados como foco gerará um ambiente leve, no qual o educando se sente sem pressão. Diante 

disso, o educador terá um espaço totalmente aberto à experimentação, onde possibilidades 

distintas podem ser trazidas à tona, tendo então a aprendizagem como um exercício 

constantemente estimulado. 

Outro ponto que vale ser destacado é no que concerne a interação entre os estudantes 

que o ato de jogar viabiliza. Com isso, é criado um ambiente onde os educandos se comunicam 

constantemente, esse diálogo além de ser importante para a vida em sociedade concebe um 

ambiente propício a futuras atividades em grupo, bem como a metodologias diferenciadas. 

A seguir, na Figura 3, é apresentado um pequeno resumo em formato de diagrama que 

destaca alguns dos benefícios que podem ser alcançados no momento em que o docente 

introduz, no âmbito da sala de aula, variados tipos de jogos, utilizando-os com objetivos 

didáticos. 

Figura 3 – Benefícios dos Jogos na Educação. 

 
Fonte: Feito pelo autor. 
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Aliado a isso que foi citado temos que a sociedade contemporânea é altamente 

tecnológica. Por conta disso, os aparatos tecnológicos se tornaram ferramentas essenciais para 

uma infinidade de atividades que são executadas cotidianamente. A aprendizagem, por sua vez, 

não ficou alheia a esse processo. Esse quadro, sem dúvidas, alerta educadores das mais diversas 

áreas de que passamos por uma renovação metodológica. Por isso, a presença de jogos digitais 

como proposta metodológica é uma iniciativa que vale muito a pena ser tomada e tem sido 

considerada por diversos estudiosos, conforme relatou Gomes: 

 

Mais do que um ambiente de diversão, os jogos digitais (eletrônicos) podem ser 

considerados ambientes de construção do conhecimento. De acordo com esta visão, 

através do ato de jogar, os jogadores tornam-se construtores ativos do conhecimento, 

ao invés de simples receptores. Isso porque os jogos são criados para que somente ao 

desvendar uma série de regras, ações e rotinas, o jogador é capaz de obter sucesso 

dentro do jogo. (GOMES, 2009, p.52). 

 

Portanto, torna-se evidente, o quanto os jogos digitais, quando utilizados sob um 

planejamento minucioso e com etapas muito bem concatenadas, podem proporcionar aos 

educandos experiências inovadoras. Dessa maneira, podem os conduzir a possibilidades, que 

comumente não são muito exploradas, mas que os nortearão rumo à aprendizagem dos variados 

objetos matemáticos. 

Em complemento ao que foi citado até agora a utilização de jogos digitais no processo 

de ensino e aprendizagem possui um elevado potencial que reside, muitas vezes, no nível de 

motivação que é fornecido pelo educador, na possibilidade de progredir na exploração de novas 

possibilidades e na oportunidade de assimilar novos conhecimentos. 
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4 EPISTEMOLOGIA DO OBJETO 

 

Em múltiplos ramos de atuação profissional, a contagem faz parte do cotidiano de 

diversos indivíduos. Frente a isso, a Análise Combinatória é a parte da Matemática que 

desenvolve técnicas e métodos de contagem que nos permitem resolver múltiplas situações 

problema. 

A seguir é apresentada uma tarefa que pode ser solucionada utilizando as referidas 

técnicas de contagem. Observe: 

 

PROBLEMA 1: Um quiosque de praia, no Rio de Janeiro, lançou a seguinte promoção 

durante uma temporada de verão: Combinado de sanduíche natural e suco a R$ 20,00. Para 

esse combinado, há quatro opções de recheio para o sanduíche (frango, atum, vegetariano e 

queijo branco) e três opções de suco (laranja, uva e morango). De quantas formas distintas 

uma pessoa pode escolher o seu combinado? 

 

Note que, a pessoa deve, inicialmente, optar pelo sabor do lanche. Há quatro opções: 

frango (F), atum (A), vegetariano (V) e queijo branco (Q). Sendo que para cada uma das 

possibilidades anteriores, a escolha do suco pode ser feita de três maneiras distintas: laranja 

(L), uva (U) ou morango (M). 

Uma das técnicas estudadas pela Análise Combinatória para solucionar situações 

problema deste tipo consiste na representação desta questão em um diagrama sequencial, 

conhecido como diagrama da árvore de possibilidades. Ou seja, ocorre uma conversão do 

registro da língua materna para o registro figural. O diagrama deste problema está representado 

na Figura 4. 
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Figura 4 - Diagrama da árvore de possibilidades para o Problema 1. 

 
Fonte: Iezzi (2016). 

 

Observe que cada combinado é formado pelo par ordenado (𝑥, 𝑦), em que 

𝑥 𝜖 {𝐹, 𝐴, 𝑉, 𝑄} e 𝑦 𝜖 {𝐿, 𝑈, 𝑀}. Desse modo, o número de possibilidades também é dado pelo 

produto 4 . 3 = 12. 

Suponhamos que uma sequência seja formada por k elementos (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑘), 

sendo que nesta sequência: 

• 𝑎1 pode ser escolhido de 𝑛1 formas distintas; 

• 𝑎2 pode ser escolhido de 𝑛2 formas distintas; 

• 𝑎3 pode ser escolhido de 𝑛3 formas distintas; 

. 

. 

. 

• 𝑎𝑘 pode ser escolhido de 𝑛𝑘 formas distintas; 

 Sendo assim o número de possibilidades para construir a sequência (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑘) 

é: 

𝑛1 .  𝑛2 .  𝑛3  .  … .  𝑛𝑘 

 Este resultado é conhecido como Princípio Fundamental da Contagem (PFC) ou 

princípio multiplicativo, esta tecnologia ancora as técnicas de resolução de inúmeros 

problemas na Análise Combinatória. 

Na resolução de muitos problemas de contagem, usando o princípio multiplicativo é 

muito comum surgir multiplicações envolvendo números naturais consecutivos, por exemplo: 

15 . 14 . 13 . 12; 5 . 4 .  3 . 2 . 1 etc. Por isso, muitas vezes é possível escrever estes tipos de 
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multiplicações de modo resumido. Posto isso, o fatorial de um número natural é uma 

tecnologia que será muito útil no estudo dos agrupamentos simples. Tal conceito é assim 

definido: 

• Seja um número natural n, definimos o fatorial de n (indicado por n!) por meio das 

relações: 

Se 𝑛 = 0, então 0! = 1; 

Se 𝑛 = 1, então 1! = 1; 

Se 𝑛 ≥ 2, então 𝑛! = 𝑛 . (𝑛 − 1) . (𝑛 − 2) . … . 3 . 2 . 1; 

 Note que, o fatorial de n representa o produto dos n primeiros números naturais 

positivos. No estudo dos agrupamentos simples, vamos compreender a “conveniência” de se 

definir 0! = 1 e 1! = 1. 

 O primeiro agrupamento é o denominado permutação que é assim definido: dados n 

elementos distintos, chama-se permutação todo agrupamento ordenado (sequência) formado 

por esses n elementos. Para entender este conceito na prática, observe a seguinte tarefa e sua 

posterior discussão. 

PROBLEMA 2: Aline, Bia, Cláudia e Diana são alunas do 6° ano de um colégio e, na classe, 

ocupam a mesma fileira de quatro lugares. Elas vivem brigando por causa da posição em 

que cada uma quer sentar. Para resolver o problema, a professora sugeriu um rodízio 

completo das alunas na fileira, trocando a disposição todos os dias. Quantos dias são 

necessários para esgotar todas as possibilidades de as quatro meninas se acomodarem nas 

quatro carteiras? 

 

 O problema traz um conjunto de 4 pessoas e pede que se faça agrupamentos com esta 

mesma quantidade de elementos, além disso os agrupamentos são ordenados, ou seja, a 

mudança na ordem em que as alunas vão se sentar nas cadeiras gera uma possibilidade 

diferente. Vamos usar o PFC para contar o número de possibilidades: 

• Para ocupar a primeira carteira da fileira, há quatro opções; 

• Definida a primeira posição, há três opções de escolha para a menina que vai sentar na 

segunda posição; 

• Definidas a primeira e a segunda posições, há duas opções de escolha para a menina 

que vai sentar na terceira carteira; 

• Por fim, a menina que vai sentar na última carteira fica determinada de maneira única. 
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Logo, há 24 possibilidades (4. 3. 2. 1 = 4! = 24). 

A partir disso podemos generalizar o cálculo do número de permutações: 

Sejam n elementos distintos e 𝑃𝑛 o número de permutações possíveis desses n elementos. 

Vamos contar o número de sequências formadas por n elementos: 

• Para escolher o primeiro elemento da sequência temos n possibilidades; 

• Para escolher o segundo elemento da sequência, uma vez definida a primeira posição, 

há (𝑛 −  1) possibilidades; 

• Definidos os dois primeiros elementos da sequência, podemos escolher o terceiro 

elemento de (𝑛 −  2) maneiras; 

• Escolhidos os (𝑛 −  1) primeiros elementos da sequência, o elemento que irá ocupar 

a última posição na sequência fica determinado de maneira única. 

Desse modo, pelo PFC: 

𝑃𝑛 = 𝑛 . (𝑛 − 1) . … . 2 . 1 →  𝑃𝑛 = 𝑛! 

 O segundo agrupamento é o denominado arranjo que é assim definido: Dado um 

conjunto com n elementos distintos, chama-se arranjo desses n elementos, tomados 𝑘 a 𝑘 (com 

𝑘 ≤  𝑛), qualquer agrupamento ordenado de 𝑘 elementos distintos escolhidos entre os n 

existentes. Sendo que para calcular o número de arranjos possíveis dados 𝑛 elementos vamos 

seguir os seguintes passos: 

• O 1° elemento da sequência pode ser escolhido de n formas possíveis. 

• O 2° elemento da sequência pode ser escolhido de (𝑛 −  1) maneiras distintas, pois já 

fizemos a escolha anterior e não há repetição de elementos. 

• Feitas as duas primeiras escolhas, há (𝑛 −  2) maneiras diferentes de escolher o 3° 

elemento da sequência, pois não pode haver repetição. 

• Para escolher o k-ésimo elemento, a partir das (𝑘 −  1) escolhas anteriores, sobram 

𝑛 − (𝑘 −  1)  =  (𝑛 −  𝑘 +  1) opções.  

Daí, pelo PFC, a quantidade de arranjos possíveis (indicada por 𝐴𝑛,𝑘) é: 

𝐴𝑛,𝑘 = 𝑛 . (𝑛 − 1) . (𝑛 − 2). … . (𝑛 − 𝑘 + 1) 

 

 Para obter uma expressão equivalente a essa em termos de fatorial basta multiplicar e 

dividir seu segundo membro por (𝑛 − 𝑘)!: 

𝐴𝑛,𝑘 = 𝑛 . (𝑛 − 1) . (𝑛 − 2). … . (𝑛 − 𝑘 + 1).
(𝑛 − 𝑘)!

(𝑛 − 𝑘)!
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 Note que o numerador equivale a 𝑛!, portanto: 

𝐴𝑛,𝑘 =
𝑛!

(𝑛 − 𝑘)!
 

 Se fizermos 𝑘 = 𝑛 obteremos os arranjos formados por esses n elementos, o que 

equivale a uma permutação desses elementos, aplicando na fórmula do arranjo obtermos a 

seguinte igualdade: 

𝐴𝑛,𝑛 =
𝑛!

(𝑛−𝑛)!
, ou seja, 𝑃𝑛 =

𝑛!

0!
= 𝑛! 

 Nessa última expressão fica claro a “conveniência” de definir 0! = 1. 

 Por último, o terceiro agrupamento estudado foi o denominado combinação que é 

assim definido: Dados 𝑛 elementos distintos, chama-se combinação desses 𝑛 elementos 

tomados 𝑘 a 𝑘 (com 𝑘 ≤  𝑛) qualquer subconjunto formado por 𝑘 elementos distintos, 

escolhidos entre os 𝑛. 

 Sendo que a contagem do número de combinações desses n elementos tomados 𝑘 a 𝑘 

(com 𝑘 ≤  𝑛) é feita utilizando uma técnica baseada nos exemplos anteriores. Indicaremos 

esse número por 𝐶𝑛,𝑘 ou por (𝑘
𝑛): 

Usamos o PFC para contar o número de agrupamentos ordenados (arranjos) formado 

por 𝑘 elementos distintos, escolhidos entre os n elementos disponíveis:  

𝑛 . (𝑛 − 1) . (𝑛 − 2) . … . [𝑛 − (𝑘 − 1)] = 𝐴𝑛,𝑘 

Usamos o PFC para contar o número de sequências distintas (ordens) que podem ser 

formadas com os 𝑘 elementos escolhidos (permutações de 𝑘 elementos): 

𝑘 . (𝑘 − 1) . (𝑘 − 2) . … . 3 . 2 . 1 = 𝑃 𝑘 = 𝑘! 

Como qualquer permutação desses 𝑘 elementos dá origem a uma única combinação, o 

número de combinações dos 𝑛 elementos tomados 𝑘 a 𝑘 é: 

𝐶𝑛,𝑘 =
𝐴𝑛,𝑘

𝑃 𝑘
=

𝑛!

(𝑛 − 𝑘)! . 𝑘!
 

 

 Note que se tomarmos 𝑘 = 1 o número de combinações de 𝑛 elementos distintos, 

tomados um a um, é igual a 𝑛, pois corresponde ao número de subconjuntos que podem ser 

formados com exatamente um elemento escolhido entre os 𝑛 elementos: 

𝐶𝑛,1 =
𝑛!

(𝑛 − 1)! . 1!
=

𝑛(𝑛 − 1)!

(𝑛 − 1)! . 1!
=

𝑛

1!
= 𝑛 

 Mais uma vez observe a “conveniência” de definir 1! = 1. 
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 Um outro estudo abordado muito importante foi o de desenvolvimento de potências da 

forma (𝑥 + 𝑎)𝑛, com {𝑥, 𝑎} ⊂ ℝ e 𝑛 ∈ ℕ. Tal investigação foi viabilizada pelo matemático 

Isaac Newton. Algumas dessas potências são estudadas desde o Ensino Fundamental, tais 

como: 

(𝑥 + 𝑎)0 = 1  

(𝑥 + 𝑎)1 = 𝑥 + 𝑎 

(𝑥 + 𝑎)2 = 𝑥2 + 2𝑎𝑥 + 𝑎2 

(𝑥 + 𝑎)3 = 𝑥3 + 3𝑥2𝑎 + 3𝑎2𝑥 + 𝑎3 

 O teorema de Newton permite calcular este tipo de potência para qualquer valor de n, 

da seguinte forma: 

(𝑥 + 𝑎)𝑛 = (0
𝑛)𝑥0𝑎𝑛 + (1

𝑛)𝑥1𝑎𝑛−1 + (2
𝑛)𝑥2𝑎𝑛−2 + ⋯ + (𝑝

𝑛)𝑥𝑝𝑎𝑛−𝑝 + ⋯ + (𝑛
𝑛)𝑥𝑛𝑎0 

 Observe, inicialmente, que a proposição é verdadeira para 𝑛 = 0 e para 𝑛 = 1: 

(𝑥 + 𝑎)0 = 1 ↔ (𝑥 + 𝑎)0 = 𝐶1,1 . 𝑥0𝑦0, ou seja, (𝑥 + 𝑎)0 = (0
0)𝑥0𝑦0 

(𝑥 + 𝑎)1 = 𝑥 + 𝑎 ↔ (𝑥 + 𝑎)1 = 𝑥 + 𝑎, logo: 

(𝑥 + 𝑎)1 = 𝐶1,0 . 𝑥0𝑎1 + 𝐶1,1 . 𝑥1𝑎0 ↔ (𝑥 + 𝑎)1 = (0
1)𝑥0𝑎1 + (1

1)𝑥1𝑎0 

 Provemos agora a validade da proposição para qualquer número natural 𝑛, com 𝑛 ≥ 2. 

A partir disso temos que a potência (𝑥 + 𝑎)𝑛 pode ser representada por: 

(𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑎)(𝑥 + 𝑎). … . (𝑥 + 𝑎) 

 Aplicando a propriedade distributiva, vamos multiplicar, de todas as maneiras 

possíveis, 𝑝 fatores iguais a 𝑥 e 𝑛 − 𝑝 fatores iguais a 𝑎, com 𝑝 ≤ 𝑛, escolhendo cada um 

deles em uma das expressões 𝑥 + 𝑎. O número de possibilidades de multiplicar 𝑝 fatores iguais 

a 𝑥 e 𝑛 − 𝑝 fatores iguais a 𝑎 é 𝐶𝑛,𝑝. Assim concluímos que: 

(𝑥 + 𝑎)𝑛 = 𝐶𝑛,0𝑥0𝑎𝑛 + 𝐶𝑛,1𝑥1𝑎𝑛−1 + 𝐶𝑛,2𝑥2𝑎𝑛−2 + ⋯ + 𝐶𝑛,𝑝𝑥𝑝𝑎𝑛−𝑝 + ⋯ + 𝐶𝑛,𝑛𝑥𝑛𝑎0 

 O que é a mesma coisa que: 

(𝑥 + 𝑎)𝑛 = (0
𝑛)𝑥0𝑎𝑛 + (1

𝑛)𝑥1𝑎𝑛−1 + (2
𝑛)𝑥2𝑎𝑛−2 + ⋯ + (𝑝

𝑛)𝑥𝑝𝑎𝑛−𝑝 + ⋯ + (𝑛
𝑛)𝑥𝑛𝑎0 
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Diversas pesquisas vêm sendo realizadas na área da Didática da Matemática a fim de 

melhor compreender todos os detalhes que envolvem e interferem a aprendizagem de objetos 

matemáticos em geral no âmbito da sala de aula. Além disso, essas questões são temáticas cada 

vez mais frequentes em Congressos, Encontros e Simpósios. 

Frente a isso tornou-se essencial o desenvolvimento de abordagens teóricas que 

coloquem em voga a possibilidade de entender, discutir e caracterizar os mais diversos saberes 

matemáticos, os processos de ensino, metodologias e ferramentas educativas. 

Dentre os modelos teóricos desenvolvidos na Didática da Matemática e que são 

utilizados na discussão de diversas ações conforme descritas acima destaca-se a Teoria 

Antropológica do Didático (TAD), desenvolvida pelo francês Yves Chevallard (1992) e a 

Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS), cujo desenvolvedor é o psicólogo 

francês Raymond Duval (1999). Essas duas teorias foram utilizadas no decorrer de nossa 

pesquisa sendo exploradas de maneira concatenada e complementar. 

 

5.1 TEORIA ANTROPOLÓGICA DO DIDÁTICO (TAD) 

 

 A Teoria Antropológica do Didático (TAD), que é um prolongamento da teoria da 

transposição didática, estuda o homem perante situações matemáticas, inserindo o estudo da 

Matemática no âmbito do conjunto de atividades humanas e de instituições sociais 

(CHEVALLARD, 1999). Dessa maneira a Didática da Matemática se torna um campo da 

Antropologia, ciência que estuda o ser humano de forma holística. 

Nessa perspectiva, para um melhor entendimento desse quadro teórico destacamos as 

noções fundamentais da TAD: objeto, relação pessoal, pessoa e insituição. Segundo Chevallard 

(2018) objeto é qualquer entidade material (tangível) ou não (intangível), que existe para pelo 

menos um indivíduo ou instituição, então uma ideia, um símbolo ou um conceito são exemplos 

de objetos. 

Já relação pessoal é conceituada como: 

 

A Relação pessoal de um indivíduo X com um objeto O é o sistema ou o 

conjunto de todas as interações que X pode estabelecer com o objeto O, tais 

como, manipular, utilizar, falar sobre ou sonhar com ele, etc. Denotamos este 

sistema por R(X, O). (CHEVALLARD, p.52, 2018) 
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 Sob esta ótica, a partir do momento que um indivíduo está inserido em um conjunto de 

relações pessoais podemos denotá-lo como pessoa ou sujeito. Além disso, a instituição pode 

ser entendida como um dispositivo social que impõe para os sujeitos determinadas exigências 

ou contratos didáticos. Nesse sentido, a escola pode ser conceituada como uma instituição, pois 

a mesma impõe aos indivíduos que se relacionam com ela um conjunto de regras e 

comportamentos que são esperados. 

 Portanto, um certo objeto O só existe quando um sujeito o reconhece como tal e passa a 

interagir com ele dentro de uma determinada instituição. Em uma casa (instituição), por 

exemplo, o objeto mesa só existe visto que os moradores (sujeitos) a reconhecem como tal e 

assim a utilizam, ocorrendo a relação pessoal, em socializações, refeições etc. Apesar do 

exemplo citado parecer algo bem óbvio para a maioria de nós é preciso observar que muitos 

objetos não existem para certas instituições. Os microrganismos, por exemplo, não são 

conhecidos para a maioria das pessoas, mas para uma turma de biologia eles são reconhecidos 

como objeto. 

  

5.1.1 A ORGANIZAÇÃO PRAXEOLÓGICA 

 

 De acordo com a teoria desenvolvida por Chevallard toda ação humana pode ser descrita 

como uma tarefa, com o verbo no infinitivo. Preparar um cuscuz, um café são exemplos de 

tarefas. Sendo que para cada uma dessas tarefas haverá uma técnica específica para executá-la, 

porque a maneira de preparar uma porção de cuscuz é diferente da forma de preparar um café, 

pois para cada uma dessas técnicas existem as leis da Física que justificam o processo de 

cozimento. Na teoria em estudo essa justificativa da técnica é denominada de tecnologia. 

 Os exemplos descritos mostram de forma bem sucinta a noção de organização 

praxeológica ou simplesmente praxeologia. Ela é formada por tarefa (T) que pode ser uma 

atividade matemática ou não; técnica (τ) que será a maneira de solucionar uma tarefa T dada ou 

um conjunto de tarefas; tecnologia (θ) que como foi explicitado é a justificativa que torna a 

técnica fidedigna, bem como é a geradora de novas técnicas; e teoria (Θ) que é um conjunto de 

regras sistemáticas ou um discurso racional que tem como objetivo explicar a tecnologia θ. 

 Quando a praxeologia é voltada à descrição de atividades matemáticas surgem dois 

conceitos essenciais no estudo da TAD, a saber: objetos ostensivos e objetos não ostensivos. 

Os ostensivos são de acordo a teoria em didática: 
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Todo objeto que, tendo uma natureza sensível e certa materialidade, tem, para 

o sujeito, uma realidade perceptível. Pode-se dizer, dessa forma, que os 

ostensivos são os objetos manipuláveis na realização da atividade matemática. 

Dessa forma, os objetos não ostensivos são [...] todos os “objetos” que, como 

as ideias, as instituições ou os conceitos, existem institucionalmente sem que, 

no entanto, eles sejam vistos, ditos, escutados, percebidos ou mostrados por 

conta própria. Assim, esses objetos só podem ser evocados [...] pela 

manipulação adequada de certos objetos ostensivos. (CHEVALLARD, p. 119, 

1999) 

 

 Para exemplificar esses dois conceitos vamos supor que um educador do Ensino Médio 

aborda o objeto matemático de Análise Combinatória em suas aulas, nessa abordagem ele faz 

uso de variados objetos manipuláveis, a saber: figuras, diagramas e fórmulas matemáticas, estes 

são os ditos objetos ostensivos. Ainda na explanação do referido conteúdo o professor fará uso 

constantemente do princípio fundamental da contagem o qual só pode ser evocado mediante a 

mobilização de um ou vários ostensivos, por esta razão este é o objeto não ostensivo. 

 Ademais qualquer objeto ostensivo na execução da atividade matemática é necessário 

ser representado a fim de que os sujeitos presentes consigam mobilizá-lo e realizar ações 

cognitivas para que o mesmo seja compreendido. Nesse sentido, o pleno entendimento da 

Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS) torna-se precípuo na atividade 

educativa. 

 

5.1.2 ECOLOGIA DOS SABERES 

 

 Ainda na Teoria Antropológica do Didático (TAD) há a abordagem da noção da 

ecologia dos saberes que é derivada dos conceitos de habitat e nicho ecológico ambos presentes 

na Ecologia, uma área de estudo da Biologia. Nesta área, habitat é compreendido como o local 

onde uma determinada espécie vive e se desenvolve. Já nicho ecológico como um conjunto de 

diversas variáveis ambientais relacionadas a uma certa espécie. Na TAD esses conceitos são 

semelhantes aos acabados de mencionar, só que agora o foco são os mais diversos objetos do 

saber. 

De acordo com Henriques e Almouloud (2016, p.63) habitat “é o lugar de vida e 

ambiente conceitual de um objeto do saber”. Por exemplo, ao se pensar em objetos matemáticos 

como permutação, arranjo e combinação simples sabemos que eles são trabalhados em turmas 

de Ensino Médio, podendo ser no 2º ou 3º ano, daí se pautando na TAD dizemos que o habitat 

desses objetos dos saberes são tais turmas ou instituições da Educação Básica. 
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 Nicho Ecológico, por sua vez, pode ser entendido como, dentro da TAD, conforme 

salienta Henriques e Almouloud (2016, p. 64), “o lugar funcional ocupado pelo objeto do saber 

no sistema ou praxeologia dos objetos com os quais este objeto interage”. 

 A instituição do 9º ano, por exemplo, é o habitat do objeto matemático trigonometria 

no triângulo retângulo e esse objeto interage com muitos outros tais como equações, razão e 

proporção, ou seja, esse é o nicho do referido objeto matemático. 

 

5.2 TEORIA DOS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA (TRRS) 

 

 A TRRS desenvolvida por Raymond Duval (1999) tem como principal foco estudar os 

tipos de representações dos objetos e suas manipulações nos diferentes registros semióticos. 

Tais expressões serão explicitadas com mais detalhes a seguir. Salienta-se que esta teoria vem 

ganhando nos últimos anos um grande espaço nas pesquisas em Educação Matemática. 

 De acordo com Duval os termos objeto e representação são essenciais no pleno 

entendimento da TRRS, uma vez que são elementos fundamentais na consolidação da 

aprendizagem. Segundo ele (1998, p. 140), “as relações existentes entre os dois termos são as 

noções centrais para toda a análise do conhecimento”.  

A teoria em estudo tem como sustentáculo a seguinte premissa: todo objeto matemático 

ao ser evocado por uma pessoa é necessário que ela faça uso de representações semióticas a fim 

de que o objeto do saber seja exteriorizado. Nesse sentido Duval (1983, p.38) salienta que é 

apenas por meio das representações semióticas que uma atividade matemática se torna possível. 

Dessa maneira podemos definir representação semiótica da seguinte forma: 

 

Representação semiótica é uma representação de uma ideia ou um objeto do 

saber, construída a partir da mobilização de um sistema de sinais. Sua 

significação é determinada, de um lado, pela sua forma no sistema semiótico 
e de outro lado, pela referência do objeto representado. (HENRIQUES; 

ALMOULOUD, 2016, p. 467). 
 

 A partir disso constatamos que os diferentes objetos de saberes existentes só são 

representados por meio de registros os quais, por sua vez, podem ser entendidos, de forma 

sintética, como sistemas semióticos dotados de signos que permitem identificar uma 

representação de um objeto do saber. Na atividade matemática, em todas as etapas da formação 

do indivíduo desde a educação básica até o ensino superior, cinco registros de representação 
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são predominantes, a saber: língua materna, registro algébrico, registro figural, registro gráfico 

e registro numérico. 

 Para completar a noção de registro de representação temos que signos são sinais 

mobilizados por alguém através dos quais é possível reconhecer um registro de representação. 

Como exemplos de signos temos as regras de ortografia e de pontuação na língua materna, as 

propriedades ou escritas algébricas para o registro algébrico, as figuras geométricas para o 

registro figural, os números e as operações aritméticas, para o registro numérico. 

 Conforme Duval salienta (1999) um sistema semiótico só se torna um registro de 

representação a partir do momento que lhe são intrínsecas três atividades cognitivas. Henriques 

e Almouloud (2016) explicam essas atividades: 

 

A formação de uma representação semiótica é baseada na aplicação de regras 

de conformidade e na seleção de certas características do conteúdo envolvido. 

Por exemplo, a composição de um texto, construir uma figura geométrica, 

elaborar um esquema, escrever uma fórmula, descrever o domínio de uma 

função, etc.   

O tratamento de uma representação é a transformação desta em outra 

representação no mesmo registro no qual foi formada. O tratamento é, 

portanto, uma transformação interna num registro. Por exemplo, o cálculo é 

uma forma de tratamento próprio das escritas simbólicas (cálculo numérico, 

cálculo algébrico, cálculo de limite de uma função, cálculo integral de uma 

função, cálculo proposicional...).   

A conversão de uma representação é a transformação desta representação em 

uma representação de outro registro. Por exemplo, a tradução de um texto em 

uma ou mais expressões algébricas correspondentes é uma conversão da 

representação destas expressões da língua materna para o registro algébrico. 

A conversão é, portanto, uma atividade cognitiva diferente e independente do 

tratamento. (HENRIQUES; ALMOULOUD, 2016, p. 469). 
 

Posto esses conceitos, infere-se que a constante realização das atividades cognitivas 

mencionadas colabora para a mobilização dos mais variados registros de representação. Esta 

atitude favorece o pleno andamento do processo de ensino e aprendizagem. 

Igualmente, quando os participantes das instituições educacionais (discentes e docentes) 

conseguem satisfazer as condições citadas, realizando conversões, tratamentos e coordenações 

na atividade matemática haverá, de fato, uma compreensão mais clara dos objetos matemáticos 

em geral. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Todas as transformações que a sala de aula passou nos últimos tempos impulsionaram 

educadores em procurar alternativas diferenciadas para o melhor direcionamento das práticas 

pedagógicas. Perante isso, o processo adotado foi conduzido pela metodologia ativa da 

Gamificação. Além disso, as Tecnologias Digitais do Wordwall e do H5P tiveram suas 

potencialidades exploradas na presente pesquisa, a fim de maximizar os ganhos que podem ser 

possibilitados pela Gamificação. Tais ferramentas são plataformas de atividades interativas que 

dão mais dinamismo aos instrumentos avaliativos criados pelo docente. 

A pesquisa tem caráter quanti-qualitativo, já que se pretende fazer uma análise tanto de 

dados que podem ser quantificados, quanto informações de natureza subjetiva. Para mais, o 

método a ser usado será o experimental tendo em vista que os autores estarão controlando 

muitas variáveis envolvidas no processo com o fito de alcançar o objetivo levantado no início 

da pesquisa. 

No mais, o público-alvo foi composto por 23 estudantes pertencentes a instituição do 3° 

ano do curso técnico de Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IFBA), Campus Eunápolis. Toda a prática desenvolvida foi focada no objeto matemático 

Análise Combinatória e o seu nicho: Princípio Fundamental da Contagem, Permutações, 

Arranjo Simples, Combinação Simples e Binômio de Newton. 

Dessa maneira, o encaminhamento metodológico se concretizou mediante as seguintes 

etapas (Figura 5). 

Figura 5 – Etapas dos Procedimentos Metodológicos. 

 
Fonte: Feito pelo autor. 
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A Figura 5 mostra que a pesquisa se iniciou a partir da problemática que é o quanto os 

processos de ensino e aprendizagem desenvolvidos, de forma majoritária, nas instituições 

educacionais, são estáticos, o que consequentemente colabora para uma falta de interesse por 

parte de muitos educandos pela disciplina de Matemática. Conseguintemente ocorreu a etapa 

de elaboração da proposta pedagógica para a posterior aplicação. Usou-se ao término da 

pesquisa para verificar o quanto a experiência foi exitosa os resultados dos discentes nos 

instrumentos avaliativos, o grau de participação deles nas tarefas propostas e a opinião dos 

mesmos acerca do processo que foi coletada no decorrer da pesquisa. 

Vale ainda frisar que o trabalho do pesquisador frente a turma do 3° ano fez parte do 

Programa da Residência Pedagógica (PRP), que é uma das ações que integram a Política 

Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da 

formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de 

educação básica, a partir do quinto semestre de seu curso. 

 Frisa-se ainda que todo o processo de aplicação da pesquisa estava ancorado no projeto 

denominado “Utilização da Gamificação nos Processos de Ensino e de Aprendizagem”, o qual 

foi elaborado pelo orientador. Tal projeto foi aceito pelo comitê de ética do IFBA, pois 

obedeceu a todos os trâmites requeridos que englobam, inclusive, o recolhimento de termos de 

consentimento junto ao público-alvo, sendo que o número do Certificado de Apresentação de 

Apreciação Ética (CAAE) do referido projeto é 57383922.9.0000.5031. 

 

6.1 DINÂMICA DAS AULAS MINISTRADAS 

 

Durante a maior parte do período que durou a aplicação, as aulas estavam ocorrendo no 

contexto remoto, isso fazia com que só houvesse um encontro síncrono na semana, com duração 

de 75 minutos através da plataforma Microsoft Teams. As aulas assíncronas, que eram 

videoaulas elaboradas pelo docente, com a parceria de dois outros residentes, continham a parte 

mais teórica do assunto. Os alunos consultavam este material e resolviam exercícios indicados, 

daí o momento síncrono era focado na resolução de exercícios e na mitigação de dúvidas. 

 O Ambiente Virtual de Aprendizagem oficial do IFBA é o AVA Moodle, que foi usado 

de forma constante, pois nele eram colocadas as gravações dos encontros síncronos, links das 

aulas regulares e de atendimento, avaliações e as demais atividades propostas. Além disso, era 
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por meio deste ambiente que a chamada era realizada, bem como eram abertos fóruns para os 

estudantes colocarem quaisquer dúvidas que surgissem. 

 Quando as aulas retornaram presencialmente não houve mudanças significativas no 

trabalho que estava sendo realizado, a principal diferença foi em relação às aulas assíncronas 

que não teriam mais, haja vista que tanto a parte teórica dos objetos quanto a realização de 

exercícios seriam feitas presencialmente, agora em dois encontros ao longo da semana. 

 

6.2 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE GAMIFICADA 

 

 O processo de Gamificação foi adotado ao longo do trabalho realizado com a turma do 

3° ano do Ensino Médio Integrado (EI31), o mesmo durou um período de 10 semanas. No 

primeiro encontro, realizado mediante a plataforma do Microsoft Teams, o docente delimitou o 

contrato didático, explicitando de forma bem contundente todas as regras que demarcariam 

tanto o processo de gamificação quanto o processo avaliativo. 

 A atividade gamificada funcionou da seguinte forma: ao passo que os 

estudantes/jogadores fossem realizando as atividades propostas na disciplina eles iam 

acumulando pontos, conforme a Tabela 1. 

Tabela 1 - Pontuação referente a cada atividade proposta. 

ATIVIDADE 
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Presenças  Por aula: 100 pontos 1400 pontos 

Presença no atendimento Por atendimento: 50 pontos 600 pontos 

Participação nos fóruns das 
videoaulas 

Cada fórum: 200 pontos 1200 pontos 

Participação no fórum de questões Cada fórum: 400 pontos 800 pontos 

Participação nas atividades 
interativas 

Cada atividade: 200 pontos 1200 pontos 

Participação na avaliação em dupla o Se obtiver até 50% da 
nota: 200 pontos; 

o 50% a 75% da nota: 300 
pontos; 

o 75% a 100% da nota: 400 
pontos. 

400 pontos 

Fonte: Autor, 2022. 
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Ressalta-se que os três primeiros estudantes/jogadores que comentassem nos fóruns das 

videoaulas recebiam 100 pontos extras. Além disso, os cinco estudantes que obtivessem os 

melhores rendimentos nas atividades interativas ganhavam 100 pontos extras. Tais bonificações 

foram adotadas com o intuito de incentivar ainda mais a participação discente nas propostas. 

Com frequência era disponibilizado para os educandos um ranking com as pontuações 

alcançadas, sendo que à medida que eles iriam acumulando pontos eles teriam acesso a certos 

emblemas, cada emblema concedia algumas premiações, tais premiações ofereciam 

maximizações das notas de alguns dos instrumentos avaliativos adotados, bem como outros 

prêmios, de acordo com a Tabela 2. Este sistema de emblemas e recompensas foi inspirado no 

trabalho que o orientador do presente trabalho realiza com as turmas nas quais ele leciona.  

 

Tabela 2: Emblemas e Pontuações. 

EMBLEMA 
PONTUAÇÃO 
NECESSÁRIA 

PREMIAÇÃO ADQUIRIDA 

Medalha de Bronze

 

2.000 pontos Permite a maximização de uma das menores notas dos fóruns 
das videoaulas. 

Medalha de Prata

 

3.000 pontos Permite a maximização de três das menores notas dos fóruns 
das videoaulas, contando com a anterior. 

 

Medalha de Ouro

 

4.000 pontos  Permite a maximização de quatro das menores notas 
dos fóruns das videoaulas, contando com as três anteriores. 
 

 
 

Troféu Nível Easy

 

5.000 pontos o Permite a maximização de cinco das menores notas dos 
fóruns das videoaulas, contando com as quatro anteriores; 
o Permite a realização de uma avaliação que substitua a 
nota da avaliação em dupla. 

Troféu Nível Medium

 

6.000 pontos o Permite a maximização da nota dos fóruns. 
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Troféu Nível Hard

 

7.000 pontos o Permite a realização da avaliação global em dupla, desde 
que ambos tenham alcançado este troféu; 
o Permite a maximização da nota das atividades 
interativas. 

Fonte: Autor, 2022. 

 

Ademais ficou firmado com a turma que haveria atividades extras que contariam pontos 

para o processo de gamificação. Tais atividades serviriam como um incentivo ainda maior para 

que os discentes se engajassem nas atividades que compõem o processo gamificado. No total 

foram disponibilizadas mais cinco atividades extras dentre fóruns e atividades interativas, as 

quais somadas poderiam contabilizar até 2540 pontos para quem as fizessem. 

 

6.3 SOBRE AS PLATAFORMAS DE ATIVIDADES INTERATIVAS 

 

As atividades interativas supracitadas foram desenvolvidas em duas plataformas de 

minijogos, a saber: Wordwall e H5P. 

A primeira tecnologia denominada Wordwall (Figura 6) é uma plataforma dotada de 

recursos que podem ser usados para fazer revisão de objetos matemáticos, assimilar conceitos, 

introduzir um assunto entre muitos outros fins. Os jogos interativos criados no Wordwall, que 

podem ser dos mais diversos, como jogo da memória, quiz, caça-palavras etc., podem ser 

utilizados em múltiplos dispositivos, tais como: computador, tablet e smartphone, desde que o 

jogador tenha acesso à internet. 

Figura 6 -Tela inicial do Wordwall. 

 
Fonte: wordwall.net. 
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Um ponto importante que deve ser mencionado é o fato de que há um limite de cinco 

atividades que podem ser criadas no modo gratuito, para que essa quantidade não tenha limite 

o usuário deve aderir a um modo pro. Esta adesão ainda lhe concede acesso a outros recursos 

que no modo gratuito são bloqueados. 

Já a segunda tecnologia digital, a ferramenta H5P (Figura 7), traz possibilidades 

bastante semelhantes às mencionadas anteriormente, visto que permite a criação de vídeos, 

textos, entre outras atividades, que provocam um contato com o conteúdo de Análise 

Combinatória de forma mais leve, além de possibilitar o desenvolvimento de uma maior 

interatividade na aprendizagem. 

Figura 7 - Tela inicial do H5P. 

 
Fonte: h5p.com.br 

 

Diferentemente do Wordwall, o H5P é totalmente gratuito, ou seja, o usuário tem acesso 

a todas as funcionalidades oferecidas pela plataforma sem pagar nenhuma taxa, além de poder 

criar quantas atividades quiser. 
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7 DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 

Foi feito um levantamento na turma a fim de verificar se eles já tiveram contato com a 

metodologia da Gamificação antes e constatou que a maioria nunca trabalhou com este método 

em sala de aula, conforme Figura 8. 

Figura 8 - Contato dos discentes com a Gamificação antes do experimento. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Ademais, os educandos foram questionados se antes do experimento eles trabalharam 

com jogos envolvendo matemática, foi constatado que as experiências vivenciadas pela maioria 

deles foram bem raras (de acordo com a Figura 9). 

Figura 9 – Contato dos discentes com jogos matemáticos antes do experimento. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Como as atividades desenvolvidas no decorrer do processo gamificado dependiam do 

acesso a algum aparelho tecnológico, pois muitas das tecnologias utilizadas eram digitais, os 

estudantes precisavam ter um ou mais dos referidos aparelhos. Este acesso não foi um 

empecilho para o pleno andamento da pesquisa, já que conforme é exposto na Figura 10 os 

discentes tinham acesso a aparatos que possibilitavam a execução cabal das atividades 

propostas. 

Figura 10 - Aparelhos utilizados pelos estudantes. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

No que concerne às atividades interativas realizadas, elas eram diretas e objetivas, 

visando sempre cobrar conhecimentos acerca dos objetos matemáticos trabalhados. Além disso, 

buscou-se mobilizar os variados registros de representação semiótica, fazendo com que os 

discentes realizassem frequentemente as variadas ações cognitivas. Tais ações favorecem ainda 

mais o aprendizado estudantil. 

A primeira atividade interativa respondida pelos estudantes/ jogadores foi feita no 

Wordwall, nela foi explorado o recurso estoure os balões. Foi abordado um objeto pré-requisito, 

o de frações, para o estudo da Análise Combinatória. A Figura 11 traz um exemplo de como 

tal tarefa funciona: aparece escrito no trem a representação de uma fração no registro da língua 

materna ou no figural, ao passo que o estudante deve clicar no balão que apresenta a 

representação dessa fração no registro numérico, sendo que ele deve clicar exatamente no 

momento em que o balão está sobre o trem. 

0 2 4 6 8 10 12 14

Smartphone

Tablet

Notebook/ Computador
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Figura 11 - Wordwall: estoure os balões. 

 
Fonte: Wordwall.net. 

 

A Figura 12 mostra o recorte de uma atividade interativa que foi feita no Wordwall, 

usando o recurso pares correspondentes, opção essa que está inclusa no modo gratuito. Esta 

atividade funciona de forma parecida com o jogo da memória, no qual o jogador deve relacionar 

duas peças que possuem algo em comum. 

Figura 12 - Wordwall: pares correspondentes. 

 
Fonte: Wordwall.net 
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No exemplo mostrado os discentes deveriam fazer a devida conversão da situação 

apresentada do registro da língua materna para o registro figural, a fim de que assim pudessem 

relacionar este par. A mobilização desses registros no ostensivo visual utilizando, inclusive, a 

árvore de possibilidades como técnica de resolução, é algo que promove uma compreensão 

apropriada do princípio fundamental da contagem. 

O Estudante A após resolver esta tarefa posta o seguinte comentário em um fórum: “o 

assunto caiu muito bem com a dinâmica da tarefa, juntando o que estudei em casa e os 

ensinamentos das aulas síncronas, foi mais fácil resolver cada questãozinha da atividade. 

Gosto muito desse formato de atividades lúdicas, pois ajuda a fixar o assunto e ainda nos 

diverte enquanto a fazemos”. Tal observação evidencia o quanto houve uma certa receptividade 

para com a atividade criada. 

Após resolver esta atividade interativa, ou qualquer outra, os discentes postavam em um 

fórum específico o print do resultado logrado. Dessa maneira, o pesquisador analisava o quanto 

os estudantes estavam participando, como também sua pontuação. A seguir, na Figura 13, o 

Estudante B apresenta o seu rendimento na citada atividade interativa dos pares 

correspondentes. 

Figura 13 - Rendimento do Estudante B. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Agora em relação a um dos recursos usados do H5P, destaca-se o explicitado na Figura 

14, denominado drag the words ou em português arraste as palavras. Para solucionarem esta 
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tarefa os discentes deveriam ter um bom domínio da tecnologia do PFC, com isso a partir de 

um tratamento no registro da língua materna arrastar as palavras adequadas para as lacunas em 

azul.  

Figura 14 – H5P: drag the words. 

 
Fonte: h5p.com.br. 

 

Um outro recurso explorado foi o denominado perseguição no labirinto, presente no 

Wordwall. Os discentes deveriam ler atentamente uma tarefa que aparece na parte inferior da 

tela (como podemos ver na Figura 15), para em seguida conduzir o personagem vermelho até 

a resposta correta. Sendo que no caminho deve-se evitar alguns “inimigos”, pois assim não 

perdia as vidas facilmente, já que foi configurado que cada jogador teria três vidas. Além disso, 

caso a tarefa fosse respondida de forma errônea, uma vida era perdida. 

Figura 15 - Wordwall: perseguição no labirinto. 

Fonte: Wordwall.net 
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 Na tarefa exposta, os educandos deveriam se ancorar na tecnologia definição de fatorial, 

para realizar tratamentos no registro algébrico e então utilizar cabalmente a técnica que foi 

fornecida em sala de aula, assim chegar-se-ia na resposta correta. A Tabela 3 traz 

detalhadamente o rendimento dos estudantes que participaram desta atividade interativa. 

Tabela 3 – Pontuação dos estudantes na atividade interativa perseguição no labirinto. 

Estudante Pontuação Tempo Estudante Pontuação Tempo 

A 5 1 min 34 s K 5 1 min 58 s 

B 5 2 min 4 s L 5 1 min 42 s 

C 5 3 min 16 s M 1 52 s 

D 5 1 min 51 s N 2 1 min 9 s 

E 5 1 min 42 s O 5 1 min 47 s 

F 4 1 min 40 s P 3 1 min 53 s 

G 4 2 min 47 s Q 1 1 min 2 s 

H 2 1 min 51 s R 3 4 min 1 s 

I 5 2 min 25 s S 3 2 min 33 s 

J 2 1 min 30 s T 5 2 min 33 s 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Nota-se a partir da tabela o quanto os estudantes alcançaram um bom rendimento, pois 

mais da metade da turma alcançou 4 ou 5 na pontuação, o que é bastante louvável, tendo em 

vista que as questões exigiam manipulação no ostensivo escrito. 

 Outro recurso presente nas atividades interativas desenvolvidas, só que do H5P, foi o 

Image Sequencing, que funciona da seguinte forma: a partir de uma situação apresentada o 

discente deve colocar uma série de imagens na ordem correta. Na atividade criada (Figura 16) 

foi pedido que os educandos colocassem as parcelas da expansão do binômio (𝑥 + 5)4 na 

ordem adequada, por isso eles deviam realizar um tratamento no registro algébrico. 
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Figura 16 - H5P: Image Sequencing. 

 
Fonte: h5p.com.br. 

 

 O recurso denominado quiz de programa de televisão, do Wordwall, traz tarefas que os 

estudantes devem resolver em um tempo determinado, por isso eles devem fazer uso das 

técnicas de forma correta. Esta opção, assim como as outras mostradas, está no pacote gratuito, 

tem uma jogabilidade bastante agradável, pois oferece ao jogador algumas possibilidades como 

tempo extra, diminuição de metade das alternativas e pontuação dobrada uma única vez, 

conforme preferência do jogador. A Figura 17 mostra uma das tarefas presente na atividade 

em que o estudante deveria realizar uma conversão do registro da língua materna para o registro 

numérico. 

Figura 17 - Wordwall: quis de programa de televisão. 

 
Fonte: Wordwall.net 
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 Os estudantes/ jogadores teceram alguns comentários acerca dessa atividade interativa 

e das outras realizadas em um fórum, como podemos ver a seguir: 

 “Gostei da proposta, os cálculos são simples e os bônus embaixo são legais”. 

 ”Eu achei bem tranquilo o game afinal estamos estudando o assunto, teve uma pergunta 

ou outra que fiquei pensativo, mas nada que fosse um problema”. 

 “A dinâmica das perguntas e respostas é tão boa que a gente fica até afobado para 

responder kkkk, gostei muito dessa atividade interativa, principalmente a parte de bônus”. 

 “Esse sistema de gamificação é algo que nunca vi na escola, ao mesmo tempo que você 

consegue aplicar os assuntos que aprende, consegue também se distrair um pouco”. 

 ” Estou gostando muito dessas atividades”. 

 ” Gostei muito da dinâmica, cálculos simples, porém exigiam atenção”. 

 “As questões são fáceis, mas por ter tempo eu me perco muito e meu raciocínio vai pro 

espaço”. 

 “Gostei dessa atividade, consegui responder de forma bem tranquila e o fato de 

inicialmente aparecer as instruções, deu um certo alívio, pois assim eu soube como poderia me 

comportar com que estava por vir. As perguntas foram boas, e o tempo para cada questão foi 

justo”. 

 Tomando como base estes comentários dos discentes, inferimos que, apesar de alguns 

entraves advindos com a instabilidade no acesso à internet, eles obtiveram uma excelente 

desenvoltura para com as atividades propostas, tornando nítido o quanto foi positivo o resultado 

alcançado. 

 Cabe ainda citar o recurso find the words ou caça-palavras do H5P, que permite ao 

professor criar uma lista de palavras relacionadas com os objetos trabalhados, sendo que a tarefa 

do aluno na utilização desta opção é selecionar estas palavras em uma grade no menor tempo 

possível. A Figura 18 mostra o caça-palavras criado. 
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Figura 18 - H5P: find the words. 

 
Fonte: h5p.com.br. 

 

 Ao longo do período de regência, a turma de 3° ano participou de forma bastante ativa 

das atividades interativas desenvolvidas. O gráfico apresentado na Figura 19 mostra o quão 

engajadoras foram estas atividades entre os estudantes, pois 79% dos discentes participaram de 

todos as atividades interativas propostas. 

Figura 19 - Participação dos discentes nas atividades interativas. 
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Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 A participação dos educandos nos fóruns, referente às videoaulas, foi bastante frequente, 

pela Figura 20 vemos que 74% dos discentes participaram de forma ativa dos fóruns abertos, 

garantindo assim a pontuação específica para esta atividade. 

 

Figura 20 - Participação dos discentes nos fóruns das videoaulas. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 A Figura 21 apresenta o recorte de um comentário do Estudante C, acerca de uma das 

videoaulas elaboradas no decorrer do processo. Ele faz menção em seu comentário que a 

mobilização de distintos registros foi convergente com a sua aprendizagem. 

 

Figura 21 - Comentário do Estudante C. 
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Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Além de pontuar acerca do seu aprendizado os educandos inseriam em seus comentários 

críticas construtivas sobre o material preparado. O Estudante D relata no fórum que em uma 

das videoaulas a quantidade de exercícios apresentada foi insuficiente para um aprendizado 

efetivo, como podemos ver na Figura 22. 

 

Figura 22 - Comentário do Estudante D. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Estes comentários críticos eram muito positivos, pois assim os residentes melhoravam 

ainda mais a qualidade do material produzido. O que era muito valoroso tendo em vista que a 

qualidade deste conteúdo era fundamental para o pleno andamento do processo de 

aprendizagem no contexto das aulas remotas. 

 Ao realizar uma avaliação envolvendo os conteúdos de Análise Combinatória, cujo 

valor era de 2,0 pontos, os estudantes, de forma majoritária, alcançaram um excelente 

rendimento, como podemos constatar no gráfico da Figura 23 que traz os resultados alcançados 

pelos 23 discentes da turma. 
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Figura 23 - Rendimento dos estudantes na avaliação. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Uma das tarefas presente na referida avaliação tinha o seguinte enunciado: em uma 

confraternização existem 36 homens e 35 mulheres. Dos homens, 
1

6
 não sabe dançar, além disso 

1

7
 das mulheres não sabem dançar. Quantos pares podem ser formados com um homem que 

saiba dançar e com uma mulher que não saiba? 

 Diante desta tarefa o Estudante X consegue realizar adequadamente a conversão da 

língua materna para o registro numérico requerida. Além disso, ele faz os devidos tratamentos 

para chegar na resposta correta, mostrando que tem um bom domínio das técnicas exploradas 

em sala de aula, como podemos visualizar na Figura 24. 
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Figura 24 - Resolução do Estudante X. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Após a avaliação ocorreu uma outra ainda, cujo valor agora era de 3,0 pontos, os 

estudantes em sua maioria alcançaram novamente um ótimo rendimento, como podemos 

constatar no gráfico da Figura 25 que traz os resultados alcançados por eles. 
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Figura 25 - Resultado alcançado pelos estudantes na avaliação. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Dentre as tarefas presentes na mesma uma delas trazia o seguinte enunciado: Seis 

amigos participam de uma brincadeira de futebol, que consiste em cobrança de pênaltis. Cada 

um escolhe, de todos os modos possíveis, um colega para bater o pênalti e outro para tentar 

defendê-lo. Quantas cobranças de pênalti são feitas nessa brincadeira, incluindo as repetições? 

Perante tal questão o Estudante Y, conforme vemos na Figura 26, consegue realizar 

corretamente as manipulações requeridas, pois ele realiza adequadamente a conversão entre o 

registro da língua materna e o numérico, mostrando ter um bom conhecimento das técnicas 

exploradas em sala de aula. 

Figura 26 - Resolução do Estudante Y. 
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Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Ao término da pesquisa os estudantes foram perguntados, mediante um formulário, 

acerca do quão proveitoso foi e o que eles acharam do trabalho, durante a regência, com a 

Gamificação. Diante disso, alguns relatos foram os seguintes: 

 “Achei um sistema esperto, pois além da motivação extra dado por ele é também um 

método de organização de estudos que nos deixa capaz de manter uma rotina e constância, 

resultando assim numa maior absorção do assunto com uma carga horária menos cansativa.” 

 “Achei bastante interessante, pois trouxe algo de diferente do que sempre é passado, 

logo há uma motivação, também leva pra algo mais competitivo.” 

 “Achei muito interessante, pois além de ajudar o aluno cria um motivo pra estudar 

também!” 

 “Achei um método eficaz, gostei da proposta, me fez além de aprender, a ter mais 

motivação na hora de praticar os exercícios.” 

 “Uma maneira legal de lidar com a matéria” 

 “Achei interessante, estimula o aluno a não deixar as atividades pra última hora.” 

 “Gostei bastante, principalmente do sistema de recompensas, que sempre me motivava 

a ver as videoaulas o quanto antes.” 

 “Gostei bastante do processo, meio que deixa um pouco competitivo e ninguém gosta 

de perder.” 

 “Muito legal.” 

  “Normalmente não tenho muito ânimo quando se trata de matemática, apesar de ser 

nossa obrigação estudar independente de jogos ou recompensas, esse método é interessante e 

ajuda a estimular até pessoas mais desinteressadas.” 
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 “Achei interessante principalmente por causa dos benefícios que essas recompensas 

trazem para cada um, podendo assim mudar a dinâmica da unidade de forma positiva.” 

 “É bem mais incentivador do que o jeito normal e bem mais divertido, por isso dá mais 

vontade participar. Em resumo eu gostei.” 

 Além disso, foi coletada a opinião dos educandos acerca das atividades interativas 

especificamente criadas no Wordwall e H5P. Alguns dos relatos são destacados a seguir: 

 “Achei divertido e até tranquilo, ajudava a fixação do assunto.” 

 “Bem divertido”. 

 “Foi uma boa forma interativa, porque ao mesmo tempo que entendemos o assunto a 

gente consegue se distrair e perceber em como cada assunto pode gerar joguinhos alternativos 

sem a pressão de fazer muitos exercícios que tecnicamente não nos deixaria motivados.” 

 “Muito legal, eu nunca tinha participado de um processo como esse. Senti que meu 

desempenho foi melhor e me organizei melhor.” 

 “Achei muito pois é um método de estudo ativo que é muito bem-vindo e também porque 

ele ajuda a fixar a matéria com maior leveza.” 

 “Muito bom, ajudou entender mais os assuntos.” 

 “Gostei bastante, além de ser muito interessante, super divertido.” 

 “Instiga a querer saber o resultado sem ser necessariamente uma obrigação, mas por 

curiosidade.” 

 “Legal, era uma forma de motivar a aprender o conteúdo de maneira diferenciada.” 

 Finalizadas todas as atividades que valiam pontos para o processo de Gamificação e 

contabilizada a pontuação lograda por cada um dos educandos, o ranking ficou conforme a 

Figura 27.  
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Figura 27 - Ranking indicando os pontos alcançados pelos estudantes. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 Ficou perceptível, portanto, que a participação dos discentes na proposta realizada foi 

bastante efetiva, pois cerca de 78% dos discentes alcançaram no mínimo a pontuação de 6.000 

pontos, o que concedia acesso ao troféu nível médium, o segundo emblema mais alto. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Fica visível, portanto, o quanto criar um processo gamificado perpassa pela execução 

de um planejamento minucioso, a despeito do que muitos pensam que para introduzir a 

Gamificação em um contexto escolar basta fazer uso de um jogo. A experiência desenvolvida 

buscou, desde o início, imergir os alunos de fato em uma proposta pedagógica mediada pela 

Gamificação. Isso ficou nítido a partir do momento que a realização das atividades 

desenvolvidas (obrigatórias ou não) tinham uma pontuação atrelada, além disso buscou trazer 

motivações, como as recompensas, para que as propostas fossem bem recebidas de forma 

majoritária pelos discentes. 

Observando as considerações dos estudantes acerca do processo adotado ao longo da 

pesquisa notou-se que houve muita aceitação, o que foi muito vantajoso tendo em vista que 

desse modo o pesquisador pôde estar executando o planejamento realizado a priori. Por esta 

razão, a motivação intrínseca esteve bastante presente no andamento da pesquisa, apesar que 

para uma melhor experiência com a Gamificação a motivação extrínseca teve que caminhar 

de forma adjunta. 

Ao término da aplicação, quando o ranking final foi postado, verificou-se que o 

processo gamificado foi de fato engajador, já que os estudantes em sua maioria lograram 

ótimas pontuações, o que foi fruto de assiduidade dos mesmos em relação à participação tanto 

nos minijogos criados quanto nas demais atividades. 

 No que concerne às atividades interativas, observou-se que foram práticas, que se 

adequaram bem com o processo de Gamificação, haja vista que este tipo de atividade é 

bastante popular entre os discentes como forma de entretenimento em diversos games. Neste 

ponto, vale frisar que toda ferramenta tecnológica deve ser usada com discernimento e 

conhecimento, visto que em contextos educacionais há intuitos didáticos envolvidos. Dessa 

forma, a maneira como os minijogos cobravam o conteúdo era sempre visando fazer com que 

o discente colocasse em prática as técnicas aprendidas no decorrer das aulas ministradas. 

 Ademais, como foi mostrado, os estudantes apresentaram, nas resoluções das tarefas, 

presentes nos instrumentos avaliativos desenvolvidos, corretas manipulações nos distintos 

registros semióticos, o que é consequência do quão positivo foi o processo adotado, visto que 

os discentes conseguiram fazer uso das técnicas de maneira adequada. 

 No mais, a partir dos resultados obtidos, verificou-se que a adoção de práticas 

metodológicas que visam o engajamento dos educandos é uma atitude muito valorosa por parte 
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dos educadores, afinal os espaços de aprendizagem, em sua maioria estão imersos em 

contextos que fornecem aos estudantes experiências estáticas e pouco motivadoras. Por isso, 

colocar em voga a metodologia ativa da Gamificação é uma atitude de enorme valia, que pode 

de fato contribuir para o pleno aprendizado dos objetos matemáticos. 
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10 APÊNDICES 

 

 Perguntas realizadas aos discentes a fim de receber o feedback deles acerca do 

processo desenvolvido. 

 

• Quais dispositivos você usava para participar das atividades propostas? 

• Já trabalhou com jogos matemáticos antes? 

• Já trabalhou com Gamificação antes? 

• Tem o costume de jogar? 

• O que achou de trabalhar com a Gamificação? 

• O que achou de trabalhar com jogos envolvendo matemática? 
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