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Resumo 

 

A presente pesquisa teve como problema central em que medida o jogo de tabuleiro 

MATGOMOKU contribui para a aprendizagem de função polinomial do 1º grau, que demandou 

o objetivo geral de analisar como o jogo de tabuleiro MATGOMOKU desenhado para o ensino de 

função polinomial de primeiro grau, contribuiu para a aprendizagem desse conteúdo, quando 

incorporado a uma intervenção educacional, para o qual teve como objetivos específicos: 

identificar os elementos da aprendizagem que podem ser relacionados ao jogo de tabuleiro; avaliar 

a aprendizagem dos estudantes na intervenção; descrever o contexto de ensino da intervenção e 

identificar as possíveis variáveis que influenciam na aprendizagem com o jogo de tabuleiro; 

verificar como ocorreu a aprendizagem nos diferentes domínios de conhecimento (Aplicação da 

Ferramenta Matemática, Cálculo e Conceitual) e descrever a motivação dos estudantes ao serem 

submetidos à uma intervenção educacional com o jogo MATGOMUKU. Nesse sentido, o caráter 

dessa abordagem apresenta uma conotação contextual e abrangeu os conteúdos:  definição da 

função destacando o domínio, a imagem e o contradomínio; exemplos de expressões matemáticas 

que atendem a lei de formação da função polinomial do 1º grau; cálculo do valor numérico da 

função e construção e interpretação do gráfico. Estamos concebendo o jogo, no âmbito da 

educação, como um possível recurso didático, pois leva o aluno a desempenhar um papel ativo na 

construção de seu conhecimento (DANTE, 2000). A aprendizagem está sendo entendida como um 

processo de mudança do entendimento ao longo do tempo, esta ideia está contemplada em 

diferentes teorias que falam de desenvolvimento cognitivo (FISCHER, 1980; BIGGS E COLLIS, 

1982). Esse processo é marcado por fases que envolvem equilíbrios e desequilíbrios, progressos e 

retrocessos do entendimento (PIAGET, 1976; FISCHER, 1980) em que o entendimento vai 

aumentando em níveis de complexidade (FISCHER, 1980; BIGGS E COLLIS, 1982; 

COMMONS, 2008). O termo entendimento aqui é visto como um traço latente expresso em ações 

do sujeito quando ele lida com situações específicas envolvendo um determinado conhecimento. 

Para avaliar a aprendizagem do lúdico, utilizamos uma teoria de modelagem de dados que é a 

modelagem Rasch. Modelos Rasch, são modelos probabilísticos e técnicas pautados na interação 

entre o atributo a ser medido como por exemplo atitude ou entendimento e o instrumento utilizado 

como por exemplo teste ou questionário que utiliza dados observáveis para construir medidas 

intervalares, de grandezas não observáveis, produzindo dessa forma, medidas comparáveis. Assim, 

no âmbito desta pesquisa, o interesse se voltou para o jogo no ensino da Matemática e a 

investigação surgiu da necessidade de verificarmos o potencial do jogo como motivador, 



 
 

instrucional e como ferramenta didática de apoio para o ensino do conteúdo de função polinomial 

de primeiro grau. O ambiente foi a sala de aula, as turmas foram da 1ª série (6 turmas) do Ensino 

Médio, integrado aos cursos técnicos do Instituto Federal Baiano, campus Santa Inês. O 

instrumento de intervenção foi o jogo de tabuleiro MATGOMOKU. A pesquisa está fundamentada 

na metodologia mista de análise de dados, modelos probabilísticos e técnicas da modelagem Rasch 

e, contou com duas amostras, uma para a pesquisa de validação e outra para a pesquisa de 

intervenção. Participaram dessas etapas 956 sujeitos no total, sendo estes, professores de 

matemática, estudantes que já estudaram o conteúdo de função polinomial do 10 grau e estudantes 

que não tinham estudado o conteúdo. De um modo geral, os resultados apontam que o jogo 

associado a uma instrução contribui de forma positiva para a aprendizagem, tendo em vista o ganho 

médio no desempenho dos estudantes que é claramente ascendente ao compararmos todos os 

testes, bem como em relação a porcentagem de acerto dos estudantes em cada domínio específico 

do conhecimento, sendo que há indícios de que o domínio de aplicação da ferramenta matemática 

teve mais variação. Esse desenho, possibilita investigar o desempenho que estudantes alcançam 

quando submetidos a esse tipo de intervenção, que utiliza o jogo em conjunto com a atividade 

formal, identificando a motivação assim como possíveis preditores de aprendizagem. Dessa forma, 

apresentamos uma possibilidade de sair do formalismo, ou seja, das aulas puramente expositivas, 

trabalhar com o lúdico aliado ao ensino formal. Acreditamos que a contribuição desse trabalho se 

dará tanto no campo metodológico, quanto didático e também no campo do conhecimento 

acadêmico.  

Palavras chaves: Ensino de Matemática, Aprendizagem, Jogo Didático, Modelagem Rasch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

This research was the central issue to what extent the board game MATGOMOKU 

contributes to the polynomial function of learning the 1st degree, which required the general 

objective to analyze how the MATGOMOKU board game designed for the polynomial function 

of teaching first grade, contributed to the learning of that content when incorporated into an 

educational intervention for which had the following objectives: to identify the elements of 

learning that may be related to board game; assess student learning in the intervention; describe 

the educational context of the intervention and to identify possible variables that influence learning 

with the board game; see how learning occurred in different areas of knowledge (Application of 

Mathematical Tool Calculation and conceptual) and describe the motivation of students to be 

submitted to an educational intervention with MATGOMUKU game. In this sense, the character 

of this approach presents a contextual connotation and covered the contents: function definition 

highlighting the domain, image and codomain; examples of mathematical expressions that serve 

the law of formation of the polynomial function of the 1st degree; calculating the numerical value 

function, construction and interpretation of the graphic. We're designing the game, in education, 

as a possible teaching resource because it takes the student to play an active role in building their 

knowledge (DANTE, 2000). Learning is understood as being a process of understanding change 

over time, this idea is considered in theory that speak different cognitive development (FISCHER, 

1980; BIGGS AND COLLIS 1982). This process is marked by phases involving balances and 

imbalances, progress and setbacks of understanding (PIAGET, 1976; FISCHER, 1980) in which 

the understanding is increasing in complexity levels (FISCHER, 1980; BIGGS AND COLLIS, 

1982; COMMONS, 2008). The term understanding here is seen as a latent trait expressed in the 

subject's actions when he deals with specific situations involving a particular knowledge. To assess 

the playful learning, we use a data modeling theory which is the Rasch modeling. Rasch models 

are probabilistic models and techniques guided by the interaction between the attribute to be 

measured such as attitude or understanding and instrument such as test data or questionnaire used 

to construct interval measures observable, non-observable quantities,Like this, in the context of 

this research, interest turned to the game in mathematics education and research arose from the 

needCheck the game's potential as a motivator, instructional and as a teaching tool support for the 

teaching of polynomial function content of first degree. The environment was the classroom, 

classes were of grade 1 (6 classes) of high school, integrated technical courses at the Federal 

Institute of Bahia, campus Saint Agnes. The focus of attention was the MATGOMOKU board 



 
 

game.The research is based on the mixed methodology of data analysis, probabilistic models and 

techniques of modeling and Rasch, had two samples, one for the validation of research and one 

for intervention research. Attended these steps 956 subjects in total, and these, math teachers, 

students who have studied the polynomial function content of 1st degree and students who had not 

studied the content.In general, the results indicate that the game associated with an instruction 

contributes positively to learning, in view of the average gain in student performance that is clearly 

upward to compare all of the tests, as well as for the percentage of hit of students in each specific 

field of knowledge,and there are indications that the mathematical tool of the application domain 

had more variation. This design makes it possible to investigate the performance that students 

reach when subjected to this type of intervention, which uses the game in conjunction with the 

formal activity, thereby identifying possible learning motivation as predictors.Thus, we present a 

chance to get out of formalism, ie the purely lectures, work with playfulness combined with formal 

education. We believe that the contribution of this work will take place both in the methodological 

field, the teaching and also in the academic field knowledge.  

Keywords: Math Teaching, Learning, Didactic Game, Rasch Modeling 
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1. INTRODUÇÃO   

Historicamente a Matemática é a disciplina que tem um alto índice de reprovação e de não 

aceitação em todos os níveis de ensino (BAUMGARTEL, 2016). Desde há muitos anos, 

pesquisadores, professores e educadores em geral tem se preocupado com a melhoria do ensino e 

da aprendizagem de Matemática. Apesar das inúmeras pesquisas desenvolvidas neste sentido e das 

diversas propostas implementadas, a aprendizagem de conteúdos de matemática continua 

apresentando deficiências de diversas naturezas, e um dos principais problemas que se tem 

colocado é a passividade do aluno em relação à construção do seu próprio conhecimento 

(MORAES, 1997). O gargalo no aprendizado da disciplina matemática no Brasil é bem grande. 

Ao deixar a escola no terceiro ano do Ensino Médio, apenas 7,3% dos estudantes apresentam níveis 

satisfatórios de aprendizado na disciplina, segundo estudo de 2017 do movimento Todos pela 

Educação1. 

Esse quadro pode ser alterado sempre com ações inovadoras alicerçadas nas atuais 

tendências em Educação Matemática, quando essas ações são usadas pelos professores no seu dia 

a dia em sala de aula. Pesquisadores e teóricos da Educação Matemática como Gómez (2005), 

Smole, Diniz e Cândido (2007), Nacarato, Mengali e Passos (2009), Silva (2010), Muniz (2010) e 

Santos Júnior (2011), apontam que os jogos podem minimizar as dificuldades de aprendizagens e, 

principalmente, facilitar o resgate de conceitos e propriedades Matemáticas de forma mais 

espontânea e natural. Neste sentido, dentre os recursos que despertam a atenção dos educadores e 

que vem sendo reforçado pela literatura, destacamos o jogo, mais especificamente o de tabuleiro 

como possibilidade de promoção da aprendizagem matemática.  

Jogar constitui um dos fenômenos socioculturais mais importantes da história da 

humanidade. Amplamente reconhecidos por suas contribuições afetivas, sociais e cognitivas, os 

jogos são temas recorrentes de trabalhos na área de Psicologia e Educação (CAIADO, 2012). 

Nesse contexto, o jogo é geralmente estudado em termos de suas influências ou contribuições para 

diversos fenômenos, como, por exemplo, a representação mental, a linguagem, a aprendizagem, 

sem contar a vasta gama de noções e conceitos aos quais são, geralmente, associados. 

                                                           
1 Movimento criado em setembro de 2006, que congrega sociedade civil organizada, educadores e gestores públicos, 
cujo eixo principal é a articulação “Eu, você, todos pela Educação”. Disponível em: 
https://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-tpe/43464/todos-pela-educacao-apresenta-a-7-edicao-do-
relatorio-de-olho-nas-metas/ em 09 de abril de 2018. 
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Ressaltamos que no decorrer da história da humanidade, os jogos foram considerados 

apenas como diversão, material manipulável sem contexto educacional ou pedagógico, mas com 

o passar dos tempos eles começaram a ganhar mais espaço na educação, deixando de ser 

considerados apenas mero passatempo e passando a ser defendidos como um recurso de ensino e 

aprendizagem (KISHIMOTO, 1994). Além disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

(BRASIL, 1998), apontam a importância da utilização dos jogos de estratégia pelos professores 

de matemática, como recurso didático nas salas de aula, a partir da seguinte justificativa: 

Nos jogos de estratégia (busca de procedimentos para ganhar) parte-se da 
realização de exemplos práticos (e não da repetição de modelos de procedimentos 
criados por outros) que levam ao desenvolvimento de habilidades específicas para 
a resolução de problemas e os modos típicos do pensamento matemático.”  (MEC, 
1998, p.47). 

Schiller (1862), foi um dos primeiros a destacar a importância do jogo para a história da 

cultura, mas empenhado em extrair do jogo a essência da arte escreve: “O jogo e a arte nascem de 

um excesso de uma energia vital, da qual o homem ou a criança não precisam para a satisfação de 

suas necessidades imediatas e que usam para a imitação gratuita e agradável de comportamentos 

reais” (p.25). Spencer (1897), acrescenta: “O jogo é uma dramatização da atividade dos adultos” 

(p.22). E Wundt (1912), citado por Caillois (2017) descreve: “O jogo é o filho do trabalho. Não 

há forma de jogo que não encontre seu modelo em uma ocupação séria qualquer, modelo que lhe 

é igualmente anterior” (p.252). Nesse sentido, o jogo é fictício onde os participantes adotam para 

si o papel de determinados personagens, e o jogo surge como um universo que tem sua finalidade 

em si mesmo e que só existe enquanto for voluntariamente aceito. 

Em conformidade com as orientações dos PCN (BRASIL, 1998), as atividades com jogos 

podem representar um importante recurso pedagógico, uma vez que: 

[…] Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 
permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 
criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. Os 
jogos propiciam a simulação de situações problema que exigem soluções vivas e 
imediatas, o que estimula o planejamento das ações [...] (BRASIL, 1998). 

Em relação as potencialidades do jogo, compreendemos que este pode ser promissor para 

estimular ou reforçar tanto as situações familiares, como as competências cognitivas (CHATEAU, 

1987). Chateau (1987), destaca que durante muito tempo acreditou-se que o jogo era o oposto do 

trabalho, mas com o passar do tempo e o advento de novas teorias de aprendizagem, o jogo passou 

a ser visto não como uma forma de ócio, mas, como atividade séria e necessária para o 

desenvolvimento da criança, com a ampliação e reforço de seu uso na escola, favorecendo a 

aprendizagem e tornando as aulas menos cansativas e mais atraentes. 
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Nesse contexto, não temos a pretensão de dizer que o jogo é a condição “salvadora” da 

aprendizagem, mas, por meio dele, são criadas situações pedagógicas que desencadeiam no aluno 

um potencial cognitivo que pode favorecer a execução de atividades construtivas, as quais lhe 

permitem estabelecer relações matemáticas e em seguida atingir o saber dedutivo, possibilitando 

o raciocínio lógico matemático e a abstração. 

Para Brenelli (1996), ao ensinar Matemática, devem ocorrer situações que transcendam 

“ao simples ato de transmitir conhecimentos” (BRENELLI, 1996, p.23). A partir de estudos 

citados pela autora: 

Foram lançadas bases teóricas para uma nova visão de escola e particularmente 
do jogo, como um possível elemento pedagógico [...], e o lugar do jogo neste 
contexto, valorizando, na Educação Matemática, a concepção de que o 
conhecimento se constrói. (Idem, p. 23). 

Nessa perspectiva, o jogo, desperta o interesse do aluno e favorece o desenvolvimento do 

raciocínio lógico, como afirma Brenelli (1996). No processo em questão, o interesse é essencial 

para que a aprendizagem ocorra de maneira construtiva, despertando a curiosidade e levando ao 

engajamento, sendo promissor para o envolvimento até mesmo daqueles que usualmente não são 

motivados. Nesse sentido, Piaget (1973) ressalta que: 

[...] persuadidos de sua deficiência, e, por conseguinte, renunciando de antemão 
e dando-se por vencidos anteriormente, os alunos reputados fracos em 
Matemática assumem uma atitude totalmente diferente, quando o problema 
emana de uma situação concreta e tem a ver com outros interesses. (PIAGET, 
1973, apud BRENELLI, 1996, p.183). 

Segundo Kishimoto (2003), vivemos ainda um desafio: como efetuar a conciliação entre 

as duas funções do jogo? A sua função lúdica, da necessidade de brincar, que proporciona diversão, 

prazer e, sua função educativa que está relacionada à aprendizagem dos saberes escolares 

sistematizados. O equilíbrio entre essas duas funções é o objetivo do uso do jogo educativo. Para 

Soares (2013), se uma dessas funções for mais utilizada do que outra, isto é, se houver um 

desequilíbrio entre essas funções, provocaremos duas situações: quando a função lúdica é maior 

que a educativa, temos somente o jogo e não mais um jogo educativo. Quando predomina mais a 

função educativa do que a lúdica, temos um material didático que nem sempre é divertido e não 

mais um jogo educativo.   

Sobre os jogos, destacamos o estudo de Huizinga (2001), que aponta algumas ideias: A 

primeira ideia é que o jogo é livre, é uma atividade voluntária, ninguém é obrigado a jogar. A outra 

é que o jogo se distingue da vida comum tanto pelo lugar quanto pelo tempo de duração, inicia-se 

num determinado momento e joga-se até que chegue ao final do jogo. Há uma característica 
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cultural, diretamente ligada à sua limitação no tempo, pois mesmo depois do jogo ter chegado ao 

fim, ele permanece na memória. A terceira é que é regulamentado por ter regras. Além disso, 

dentro do domínio do jogo existe uma ordem específica e absoluta que deve ser observada, assim, 

um jogo cria ordem e é ordem. Acrescenta ainda que o jogo tem certa magia, e que o seu término 

só ocorre quando há um vencedor e um perdedor, “o apito do árbitro quebra o feitiço e a vida ‘real’ 

recomeça” (p.14). Isso demonstra a característica fictícia do jogo, por ser uma atividade que se 

realiza em um contexto de simulação. O autor ainda acrescenta que no jogo os sujeitos estão em 

constante tensão, e que isto significa incerteza, que acaba conferindo ao jogo um valor ético, na 

medida em que colocam em prova as qualidades e as habilidades do jogador, porque mesmo tendo 

o objetivo de ganhar, deve obedecer às regras. Entretanto, Huizinga (2000) explicita a noção de 

jogo “como um fator distinto e fundamental, presente em tudo o que acontece no mundo [...] é no 

jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve” (p.15). Para ele, o jogo faz parte da 

cultura e gera a própria cultura.  

Para Giraudoux, citado por Caillois (2017), “tudo se degrada no jogo” (CAILLOIS, 2017, 

p.106). Segundo o autor: 

O espírito do jogo é essencial à cultura, mas jogos e brinquedos, ao longo da 
história, são realmente os resíduos dessa cultura. Sobrevivências 
incompreendidas de um estado envelhecido ou empréstimos feitos a uma cultura 
estrangeira e que acabam privados de seu sentido naquela onde foram 
introduzidos sempre aparecem independentemente do funcionamento da 
sociedade na qual são observados. São apenas tolerados, ao passo que, em uma 
fase anterior ou na sociedade de onde saíram, eram parte integrante de suas 
instituições, laicas ou sagradas (CAILLOIS, 2017). 

Na literatura a definição de jogo é muito abrangente e não é consensual. Estamos 

concebendo o jogo, no âmbito da educação, como um possível recurso didático, pois leva o aluno 

a desempenhar um papel ativo na construção de seu conhecimento (DANTE, 2000). Durante o 

jogo, o educando desenvolve-se cognitivamente, uma vez que é levado a pensar e a estabelecer 

estratégias, podendo desta forma, desenvolver o pensamento lógico e a autonomia. A partir de tais 

aspectos e questões, Huizinga (2010) define jogo como sendo 

[...] atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de determinados limites de 
tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente 
obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de 
tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana 
(HUIZINGA, 2010, p.33). 

Para Caillois (2017), o jogo pode ser definido essencialmente como uma atividade, livre; 

delimitada; incerta; improdutiva; regulamentada e fictícia.  É livre, porque, se o jogador fosse a 

ela obrigado, o jogo perderia imediatamente a sua natureza de diversão atraente e alegre. É 
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delimitada, porque está relacionada à limites de espaço e de tempo, previamente estabelecidos.  É 

incerta, porque o seu desenrolar não pode ser determinado nem o resultado obtido previamente, 

pois uma certa liberdade na necessidade de inventar é obrigatoriamente deixada à iniciativa do 

jogador. É improdutiva, porque não gera bens, nem riquezas, nem qualquer tipo de elemento 

novo, salvo deslocamento de propriedade no interior do círculo dos jogadores, o que conduz a uma 

situação idêntica à do início da partida. É regulamentada, porque se sujeita a convenções que 

suspendem as leis normais e que instauram momentaneamente uma legislação nova, a única que 

conta e é fictícia, porque é acompanhada de uma consciência específica de uma realidade outra, 

ou de franca irrealidade em relação à vida cotidiana (CAILLOIS, 2017). 

O jogo também possibilita o trabalho em grupo e, a esse respeito Borin (1995), destaca 

que:  

Como estratégia de trabalho, escolhemos os jogos em grupo pelo seu aspecto 
lúdico que pode motivar e despertar o interesse do aluno, tornando a 
aprendizagem mais atraente. A partir de erros e acertos e da necessidade da 
análise sobre a eficiência de cada estratégia, construída para alcançar a vitória no 
jogo, estimula-se o desenvolvimento do raciocínio reflexivo daqueles que jogam.  
(p. 3).  

Murcia (2005) menciona a relevância da presença dos jogos em todas as fases da vida, 

inclusive na velhice. Ressalta também os jogos como a outra face do trabalho, ou seja, se trabalho 

é obrigação e jogo é diversão, porque não aliar os dois e aprender jogando em sala de aula?  

A brincadeira envolve toda a vida da criança, é um meio de aprendizagem 
espontâneo e exercita hábitos intelectuais, físicos, sociais e/ou morais. Isto 
também pode seguir vivo no estado adulto, como outra face do trabalho. A 
brincadeira nasce espontânea e cresce junto com a criança durante os diferentes 
estados evolutivos até chegar, como ela e com ela, ao estado adulto e à velhice, 
superando a idade biológica mesmo que com conteúdo diferente e cumprindo 
distintos objetivos na vida. (p. 16).  

Para Lopes (2000), “É muito mais fácil e eficiente aprender por meio de jogos, e isto é 

válido para todas as idades, desde a infância até a fase adulta. O jogo em si possui componentes 

do cotidiano e o envolvimento desperta o interesse do aprendiz, que se torna sujeito ativo do 

processo” (p.23).   

Vários são os autores que classificam os tipos de jogos no ensino da Matemática. Por 

exemplo, Grando (1995) apresenta uma classificação para os jogos, que pode ser usada no processo 

de ensino e aprendizagem:  

i) Jogos de azar: são os que dependem exclusivamente da sorte para que haja um ganhador, 

visto que o resultado não sofre influência do jogador. Por exemplo, loterias, lançamento de dados, 
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cassinos; ii) Jogos quebra-cabeça: são aqueles jogos em que no início sua solução é desconhecida, 

em geral, o jogador não tem adversário. Por exemplo, problemas do tipo Torre de Hanói, enigmas, 

charadas; iii) Jogos de estratégia: são jogos onde não há interferência do fator sorte, dependem 

exclusivamente do jogador. É preciso que o jogador elabore uma estratégia para tentar vencer. 

Exemplos: damas, xadrez; iv) Jogos de fixação de conceitos: são aqueles que têm como propósito 

fixar conceitos em um determinado componente curricular. Por exemplo, são usados logo após 

ministrar um conteúdo; v) Jogos computacionais: são aqueles planejados e executados em 

ambiente computacional.  

Por outro lado, Caillois (2017), classifica os jogos levando em consideração a sua natureza 

social. Segundo esse autor, em qualquer jogo podemos encontrar pelo menos um dos quatro 

elementos, conforme as denominações: i) Agôn: jogos dominados fundamentalmente por 

atividades competitivas. Seu campo de atuação tenta criar situações ideais e igualitárias para todos 

os participantes com o objetivo de que o vencedor apareça como o melhor preparado. Por esse 

motivo, sempre se trata de uma única qualidade (rapidez, resistência, força, memória, destreza). 

No entanto, para Cailllois (2017), por mais que se tente criar situações ideais de competição isto 

nunca será alcançado, uma vez que o meio interfere de diferentes maneiras na construção do 

sujeito. O agôn aparece predominantemente nas competições esportivas. ii) Alea: Em latim é o 

nome de jogo de dados. Jogos utilizados em oposição ao agôn, porque o jogador atua 

passivamente, não fazendo uso de qualquer habilidade previamente adquirida. Na alea 

predominam a força do acaso, o destino, a sorte, sendo representada pela nossa sociedade pelos 

vários jogos de azar como, loterias, roleta, bingo, dentre outros. De acordo com Caillois (2017), 

esse tipo de jogo se encontra apenas nos seres humanos. iii) Mimicry: são jogos fictícios em que 

os participantes adotam para si o papel de determinados personagens. É uma forma de se apropriar 

de outra realidade que não a sua. Para Caillois (2017), na criança este jogo se caracteriza 

principalmente pela imitação do adulto, o prazer é ser outro, cabendo ressaltar que nessa atividade 

não existe submissão às regras, cujos maiores exemplos se encontram nos jogos protagonizados. 

Ainda de acordo com o referido autor, essa manifestação mantém uma íntima ligação com as 

atividades esportivas, uma vez que as grandes manifestações desportivas não deixam de ser 

ocasiões privilegiadas de mimicry, mesmo esquecendo que a simulação é transferida dos atores 

para os espectadores: não são os atletas que imitam, mas sim os assistentes. A mera identificação 

com o campeão constitui já uma mimicry semelhante àquela em que faz com que o leitor se 

reconheça no herói do romance e o espectador no herói do filme. iv) Ilink: jogos que se assentam 

na busca de vertigem, com o intuito de destruir a estabilidade de percepção do corpo humano, ou 
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seja, busca-se atingir uma espécie de espasmo, transe, afastamento súbito da realidade. Essa 

atividade pode ser encontrada tanto em crianças, como nos adultos. Para Caillois (2017, p. 63), 

“cada criança sabe também que, ao rodar rapidamente, atinge um estado centrífugo, estado de 

fuga e de evasão, em que, a custo, o corpo reencontra seu equilíbrio e a percepção sua nitidez. ” 

Essa sensação pode ser provocada por giros, volteios, rápidas trocas de direção, ou seja, por meios 

naturais de movimentação corpórea. A modernidade trouxe consigo sérias consequências para este 

tipo de atividade, tais como a construção industrial de brinquedos que permitem a satisfação dessas 

necessidades, passando a se tornar um recurso comercializável, cujos maiores exemplos se 

encontram nos parques de diversões, os quais, infelizmente, tendem a limitar radicalmente a 

qualidade dos movimentos corpóreos realizados pelas crianças.  

Existem diversos tipos de jogos, Dama, Xadrez, Banco Imobiliário, Trilha, Torre de Hanói 

dentre outros. Dentre esses, um dos mais conhecidos, são os que se encaixam na categoria de 

tabuleiros. Os jogos de tabuleiro são muito difundidos culturalmente e podem ser jogados a 

qualquer hora e lugar, enquanto um jogo sem tabuleiro pode depender de condições que muitas 

vezes não podemos controlar (tempo e lugar) (PEREIRA, 2008). Os Jogos de tabuleiro podem 

acomodar várias pessoas ao mesmo tempo. Para Schaeffer (2006), “jogos em grupo possibilitam 

aos indivíduos trabalharem com a regularidade, o limite, o respeito e a disciplina, por meio de 

ações necessariamente subordinadas a regra” (SCHAEFFER, 2006).  

Desse modo, pesquisadores que investigam a utilização de jogos como um possível recurso 

didático para o ensino de matemática em sala de aula, tem apontado que o uso dessa abordagem 

pode alterar a forma tradicional de se trabalhar conteúdos formais de matemática (SOUZA, 

ALVES e PEREIRA, 2016). Isso significa que através de jogos, os estudantes podem mobilizar 

atributos tais como motivação, engajamento, para uma melhor compreensão de conteúdos 

matemáticos, que muitas vezes apresenta um certo grau de complexidade na assimilação bem 

como de conceitos que demandam um certo nível de abstração, como por exemplo os de função 

polinomial do 1º grau. 

Dentre as principais características de qualquer jogo humano, Caillois (1990), destaca a 

constante presença da ideia de limites e liberdades em seu desenvolvimento, visto que “todo jogo 

é um sistema de regras que definem o que é e o que não é do jogo, isto é, o permitido é proibido”. 

Esse conjunto de regras não pode ser violado sob qualquer hipótese, pois acarretaria a destruição 

da atividade, quer dizer, a presença de certos limites é incontestável na prática de qualquer jogo 

(CAILLOIS, 1990, p.11).  
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O jogo enquanto elemento pedagógico para o ensino de Matemática, na visão de Azevedo 

e Carvalho (2016), busca envolver muito mais do que o simples fato do jogar, ou seja, no ensino 

de Matemática é preciso que sejam considerados conteúdos concretos e as possibilidades de 

aplicação destes em sociedade. Por outro lado, Suleiman (2008), acrescenta que vários campos da 

Matemática, altamente desenvolvidos, tiveram origem em atividades recreativas, como a 

combinatória, a teoria dos jogos, a teoria dos números e a topologia. Em quase todo o 

conhecimento matemático encontramos aspectos recreativos. As recreações e as curiosidades 

relacionadas à Matemática constituem uma vasta composição de problemas numéricos, anedotas, 

sofismas, frases célebres, quebra-cabeças, charadas, jogos. 

Quando são propostas atividades com jogos para os alunos, a reação mais comum é de 

alegria e prazer pela atividade a ser desenvolvida (GRANDO, 2000). De acordo com o autor, 

quando nos referimos à utilização de jogos nas aulas de Matemática como um suporte 

metodológico, consideramos que tenha utilidade em todos os níveis de ensino. Assim, é necessário 

que os objetivos com o jogo estejam claros, a metodologia a ser utilizada seja adequada ao nível 

que se está trabalhando e, principalmente, que represente uma atividade desafiadora ao aluno para 

o desencadeamento do processo de aprendizagem. Levando em consideração a importância do 

jogo no ensino de Matemática, Grando (2000) discute que trabalhar com jogos possibilita e oferece 

aos alunos o contato direto com o conteúdo do próprio jogo, quanto ao conteúdo escolar que se 

deseja lecionar.   

Em se tratando da importância dos jogos para a matemática no campo educacional, Moura 

(1994), pontua que: “A importância do jogo está na possibilidade de aproximar o sujeito do 

conhecimento científico, vivendo virtualmente situações de soluções de problemas que aproxima 

daquelas que o homem realmente enfrenta ou enfrentou” (MOURA, 1994, p.18).  

A partir do uso de jogos em sala de aula, sem esquecer que as características essenciais de 

um jogo devem ser mantidas, o professor pode potencializar as situações de ensino e aprendizagem 

(FLEMMING, 2009). Para identificar os objetivos da aula com o uso do jogo, é importante saber 

que existem três grandes grupos de objetivos:  aprimorar atitudes e habilidades dos alunos; 

introduzir e fixar conteúdos; motivar e desenvolver hábitos de brincar (FLEMMING, 2009). No 

entanto, é preciso considerar que não é o jogo ou a atividade em si que irá assegurar a 

aprendizagem de conteúdos de matemática, mas sim, os desdobramentos, questionamentos e as 

estratégias utilizadas pelo professor a partir de um determinado jogo (SOUZA, ALVES e 

PEREIRA, 2016). 
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Neste trabalho, usaremos o jogo em sala de aula como instrumento facilitador na 

aprendizagem de conteúdos de Matemática, com o intuito de colaborar para obtenção de uma 

maior compreensão destes sobre o conteúdo de função polinomial do 1º grau.  

A pesquisa apresentada tem sua origem na investigação exploratória sobre como o jogo 

didático está sendo concebido em termos de ferramenta de ensino, através dos relatos de 

experiência dos professores, e em termos de ferramenta facilitadora da aprendizagem nas áreas de 

Matemática, Ciências e Física tendo como delimitação temporal o período de 2008 a 2014 

(BARBOSA e AMANTES, 2014). Fez parte desse estudo também a busca pela concepção 

implícita sobre a ludicidade e seus limites e potencialidades para lidar com conteúdos tipicamente 

escolares que apresentam um alto nível de complexidade e abstração. Para esse levantamento, 

elaboramos um sistema categórico correspondente aos critérios: característica, conteúdo, 

metodologia, tipo de jogo, proposta, conclusão, natureza do relato e apropriação do jogo. Esse 

procedimento nos permitiu visualizar o quadro geral do contexto brasileiro no que se refere à 

concepção e utilização do jogo como instrumento de ensino. Esse trabalho foi apresentado no XV 

Encontro de Pesquisa em Ensino de Física - EPEF (2014), realizado em Maresias – São Sebastião 

– (SP). 

Pôde-se observar que nas áreas de ciências e física há um predomínio de trabalhos 

utilizando o jogo como algo lúdico e motivador, enquanto na área de matemática, a maioria dos 

artigos utiliza o jogo como meio de aprendizagem de conteúdos. Isso significa que existem poucas 

pesquisas sobre o tipo de conhecimento envolvido nesse tipo de abordagem didática e como ele se 

desenvolve. 

 Apesar do jogo está sendo indicado como um recurso potencial para o ensino de conteúdos 

de raciocínio lógico, as pesquisas em geral, não investigam que tipo de conhecimento são 

trabalhados com esses jogos na aprendizagem, nem como os alunos aprendem. De uma maneira 

geral, podemos dizer que nossa análise forneceu indícios de como o jogo está sendo reportado nas 

três áreas de conhecimento Ciências, Física e Matemática. Nesse sentido, consideramos que há 

uma lacuna no que diz respeito ao uso do jogo para o ensino de matemática no que se refere à 

verificação da sua eficácia e do seu papel para a aprendizagem de conteúdos. Visando contribuir 

para a redução dessa lacuna, a presente pesquisa propõe uma intervenção didática sobre um recorte 

do conceito de função polinomial do 1º grau, com a qual objetivamos verificar o potencial do jogo 

como motivador, instrucional e como ferramenta didática de apoio para o ensino desse conteúdo, 

procurando identificar os possíveis elementos que contribuem para a aprendizagem desse 

conteúdo. 
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Os conteúdos e conceitos que envolveram o entendimento investigado foram abordados 

em uma sequência de ensino denominada de roteiro de aulas professor/aluno, que funcionou como 

material de ensino e também como instrumento de pesquisa. O caráter dessa abordagem apresenta 

uma conotação contextual cujo tema foi função polinomial do 1º grau, que em consonância com 

as “Orientações Curriculares do Ensino Médio: Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias” (BRASIL, 2006), abrangeu os conteúdos:  definição da função destacando o 

domínio, a imagem e o contradomínio; exemplos de expressões matemáticas que atendem a lei de 

formação da função polinomial do 1º grau; cálculo do valor numérico da função e construção e 

interpretação do gráfico acompanhados de atividades em grupo e individual. Para o estudo desses 

conteúdos foram revisados procedimentos básicos desse tema no que se refere a calcular, resolver, 

identificar variáveis e equações do primeiro grau com duas variáveis � � � e, investigar relações 

entre números expressos em tabelas para representa-los no plano cartesiano de acordo com as 

propriedades das operações no conjunto dos números reais  e as operações válidas para o cálculo 

algébrico (BRASIL, 2006). Ressaltamos que os objetos de estudo são os campos numéricos dos 

números reais, porém, devido a uma limitação do recurso, para se trabalhar o jogo, será utilizado 

o conjunto dos números inteiros.  

Esse trabalho de pesquisa tem como objetivo geral: Analisar como o jogo de tabuleiro 

MATGOMOKU desenhado para o ensino de função polinomial de primeiro grau, contribui para a 

aprendizagem desse conteúdo, quando incorporado a uma intervenção educacional.  

Esse relato possui, além da introdução, mais 7 capítulos. No segundo capítulo 

apresentamos a pesquisa, em que descrevemos o problema de pesquisa, objetivos, local da 

realização da pesquisa e o perfil dos sujeitos. O terceiro capítulo trata do referencial teórico 

relacionado a perspectiva de aprendizagem e abstração, bem como da questão do lúdico no ensino 

de matemática. Tratamos também nesse capítulo da teoria que constitui os Modelos da família 

Rasch, bem como da mensuração de traços latentes. No capítulo 4 apresentamos o desenho geral 

de pesquisa, descrevemos os instrumentos utilizados tanto na intervenção quanto na coleta de 

dados e em seguida mostramos os métodos utilizados para fazer a análise de dados referentes ao 

sistema categórico das repostas dos sujeitos e dos itens. 

Os capítulos 5, 6, e 7 versam, respectivamente, da validação dos instrumentos de pesquisa, 

em que apresentamos o desenho de validação, as análises (amostral, pareada e da aprendizagem 

na intervenção) e discussão e delineamento de pesquisa.  O último capítulo trata dos aspectos 

conclusivos desse trabalho de pesquisa, mostrando as contribuições desse estudo para a área do 

Ensino de Matemática e apontando para novas questões de pesquisa.   
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2. APRESENTAÇÃO DA PESQUISA  

No âmbito desta pesquisa, o interesse se volta para o jogo no ensino da Matemática e a 

investigação surge da necessidade de verificarmos o potencial do jogo como motivador, 

instrucional e como ferramenta didática de apoio para o ensino do conteúdo de função polinomial 

de primeiro grau. É justamente esta forma de se trabalhar a matemática presente nas situações 

lúdicas, de jogo, que será abordada nesta pesquisa. O ambiente é a sala de aula, as turmas são da 

1ª série do Ensino Médio, integrado aos cursos técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia Baiano (campus Santa Inês) e o instrumento de intervenção é o jogo de tabuleiro 

MATGOMOKU.  

Ao propor o jogo MATGOMOKU em sala de aula como estratégia de ensino, 

consideramos que ele possa ser uma ferramenta para uma boa abordagem lúdica e educacional, 

visto que ele se baseia em um jogo de tabuleiro familiar aos alunos, possibilita a produção de uma 

experiência que envolve sentido e valoração para os sujeitos, ao mesmo tempo em que pode 

promover o desenvolvimento de competências e habilidades compatíveis ao conhecimento formal. 

Isso porque o jogo de tabuleiro demanda um raciocínio lógico muito próximo da formulação 

matemática e, direcionado para um conteúdo específico, o que é lúdico passa a incorporar também 

o caráter educacional. 

O JOGO  

O jogo Gomoku também conhecido como Gobang, é um jogo de tabuleiro estratégico, 

originário do Japão, tradicionalmente jogado num tabuleiro de Go (19x19) com peças brancas e 

pretas. Quando jogado em um tabuleiro 15 x 15 é chamado de Renju.  

 O nome Gomoku vem do idioma japonês, em que é conhecido como Gomokunarabe. O 

jogo também é muito popular na Coreia, onde é chamado de Omok. Acredita-se ter se originado 

na China antiga, com o nome de WuZiQi. No século XIX, o jogo foi introduzido na Grã-Bretanha, 

onde era conhecido como Gobang. A partir daí se dispersou para o resto do mundo.  

 Para jogar o Gomoku, as peças devem ser colocadas nas intersecções vazias das linhas do 

tabuleiro, diferente da grande maioria dos jogos onde as peças são colocadas no centro das casas. 

Dois jogadores alternam na colocação de peças brancas e pretas no tabuleiro, começando por 

tradição o jogador das pretas. Vence o jogo aquele jogador que colocar cinco peças ininterruptas 

em linha (que pode ser ao longo de uma linha, coluna ou diagonal). 
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Para jogar o Gomoku na sala de aula, em nosso estudo, foram feitas adaptações, e ele 

passou a ser chamado de MATGOMOKU.  

O jogo MATGOMOKU foi jogado por duas duplas ao final de cada aula (I e III) em um 

tabuleiro medindo 40 centímetros de largura por 40 centímetros de comprimento, com nove linhas 

por nove colunas com eixos orientados, peças coloridas, um dado, as regras e cartões 

embaralhados, conforme Figura 1. Contemplou os conteúdos: definição da função destacando o 

domínio, a imagem e o contradomínio; exemplos de expressões matemáticas que atendem a lei de 

formação da função polinomial do 1º grau; cálculo do valor numérico da função e construção e 

interpretação do gráfico estudados naquela aula sobre função polinomial do 1º grau.  

Os objetos de estudo são os campos numéricos dos números reais, porém, para se trabalhar 

o jogo, foi utilizado o conjunto dos números inteiros. 

Regras do jogo MATGOMOKU - Os alunos (duplas de jogadores) devem se posicionar 

no mesmo lado do tabuleiro; cada dupla joga o dado, quem fizer maior pontuação inicia o jogo; a 

dupla deve pegar aleatoriamente um cartão, identificar o desafio (daquela aula) e posicionar a peça 

sobre uma intersecção (vazia) determinada pela equação da reta mostrada no cartão com os vértices 

do quadriculado do tabuleiro; em seguida, passa a vez para a outra dupla que faz o mesmo 

procedimento; as duplas (jogadores) alternam na colocação de peças; vence o jogo, a dupla 

(jogadores) que primeiro alinhar três peças ininterruptas em uma mesma reta. As regras sempre 

serão as mesmas, todas as vezes que forem jogar.  

Regras de monitoramento das partidas do jogo MATGOMOKU - A dupla que está na 

vez de jogar, deve pegar aleatoriamente um cartão, identificar o desafio e posicionar a peça sobre 

uma intersecção (vazia) determinada pela equação da reta mostrada no cartão com os vértices do 

quadriculado do tabuleiro, se a dupla adversária achar que o posicionamento da peça está errado, 

chama o professor (juiz) para conferência. O professor (juiz) confirmando o erro, a dupla (da vez) 

perde a peça. Por outro lado, o professor (juiz) confirmando o acerto, a dupla adversária perde a 

vez de jogar. Se todos os cartões forem utilizados em uma partida, os cartões serão embaralhados, 

e o jogo continua obedecendo às mesmas regras. 
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Figura 1 - Material do jogo MATGOMOKU 

 

Fonte: Elaborado pelo autor                        

 

Exemplo de uma partida  

Duas duplas, uma com as peças laranjas (dupla 1) e a outra com as peças vermelhas (dupla 2) 

começam o jogo. A dupla com as peças laranjas obtém maior pontuação ao jogar o dado e inicia com o 

cartão número 1 (ver Figura 2). 

Figura 2 - Desafio dupla 1 - cartão 1 
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A partir desse cartão, a dupla 1 tem várias possibilidades de colocar a peça sobre uma intersecção 

(vazia) determinada pela equação da reta mostrada no cartão com os vértices do quadriculado do 

tabuleiro, conforme indicado pela Figura 3. 

Figura 3 -  Possibilidades dupla 1 - colocar a peça sobre uma intersecção (vazia) - cartão 1 

 

                  Fonte: Elaborado pelo autor                        

 

A dupla 1 deve avaliar, a partir da sua estratégia para ganhar, qual intersecção irá escolher. 

Dessa forma, para posicionar as peças, a dupla deve saber as possíveis intersecções indicadas pela 

equação retirada no cartão, esse é o limitador. 

Vamos supor que a dupla opte pela intersecção (1, 1) e coloque sua peça como indicado na Figura 

4: 

Figura 4 - Posição da peça da dupla 1 - cartão 1 

 

                                       Fonte: Elaborado pelo autor        

          

   A segunda dupla tira o cartão de número 2 (Ver Figura 5). 
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Figura 5 - Desafio dupla 2 - cartão 2 

 

As possibilidades para o posicionamento da peça nas intersecções (vazias) determinada pela 

equação da reta mostrada no cartão com os vértices do quadriculado do tabuleiro são várias, como 

podemos observar na Figura 6. 

Figura 6 - Possibilidades dupla 2 - colocar a peça sobre uma intersecção (vazia) - cartão 2 

 

Supomos que essa dupla escolha a intersecção (0, 2). Então o tabuleiro ficará como mostrado na 

Figura 7: 

Figura 7 - Posição da peça da dupla 2 - cartão 2 

 

Seguindo com o jogo, a dupla 1 retira o cartão 3, a dupla 2 o cartão 4, a dupla 1 o cartão 5 e a 

dupla 2 o cartão 6, conforme Figura 8.  
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Figura 8 - Cartões retirados pelas duplas 1 e 2 

 

Dentre todas as posições possíveis para cada cartão, vamos supor que as escolhas de cada dupla 

sejam como demonstrado na Tabela 1: 

Tabela 1 - Escolha das posições das peças de cada dupla 

 

Ou seja, o tabuleiro ao final do jogo das duas duplas, ficará da seguinte forma (ver Figura 9): 
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Figura 9 - Posição das peças no tabuleiro ao final do jogo 

 

 

Neste caso, podemos observar que a dupla 2, com as peças vermelhas vence o jogo (alinhou 

primeiro as 3 peças ininterruptas na mesma reta). 

 

 

2.1. PROBLEMA DE PESQUISA 

Concordamos com o autor Messeder Neto (2015), que quando se fala de lúdico no ambiente 

escolar existe uma tendência de colocá-lo como central no desenvolvimento do sujeito que, ao 

nosso ver, está presente até os dias de hoje, ou seja, transformar a escola no lugar de brincar, onde 

o prazer passa a ser a mola propulsora inquestionável, nos parece perigoso, pois não podemos 

perder de vista a real função da escola. No nosso entender, cabe ao professor que pretende trabalhar 

com ludicidade, em qualquer nível escolar, direcioná-la rumo ao processo educativo, visto que por 

exemplo quando o jogo é bem elaborado para a sala de aula com regras claras, pode desempenhar 

um papel importante no sentido de desenvolver a capacidade de pensar, refletir, analisar, 

compreender conceitos, levantar hipóteses (KISHIMOTO, 2003).  

Compactuamos com a perspectiva do pluralismo metodológico, ou seja, concordamos com 

a adoção de várias abordagens para se trabalhar o conhecimento em sala de aula (LABURÚ, 

ARRUDA e NARDI, 2003). Dentre as diferentes estratégias metodológicas, dinâmicas lúdicas 

podem se mostrar potenciais ferramentas para trabalhar alguns aspectos do conhecimento formal. 

Em se tratando do jogo, para que ele seja estabelecido como tal, é preciso que tenha o aspecto 
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lúdico, caso contrário, não é jogo. Por outro lado, o jogo concebido para o ensino de conhecimento 

formal tem que ter compromisso com o conteúdo. Assim sendo, o professor poderá utilizar jogos 

em sala de aula que desafiem o sujeito, como por exemplo os de tabuleiro, no sentido de convidá-

lo a prestar atenção no conteúdo que será abordado. Desse modo, o jogo, para ser utilizado na sala 

de aula, só favorecerá o desenvolvimento do sujeito se fizer parte do planejamento do docente.  

Segundo Pasqualini (2013, p. 91):   

O papel do professor não se resume a observar a brincadeira infantil, evitando 
interferências. Essa concepção é fruto de análises naturalizantes do 
desenvolvimento infantil. A brincadeira de papéis no contexto da educação 
escolar deve estar a serviço da apropriação da cultura e do desenvolvimento 
psíquico, cabendo ao professor não só ampliar o conhecimento de mundo da 
criança de modo que forneça matéria-prima para o faz de conta, mas enriquecer 
a atividade lúdica e promover sua complexificação.  

Para Soares (2013) a origem social do jogo aparece em qualquer faixa etária e, não 

forçosamente, na infância. Dessa forma, indo mais uma vez a Messeder Neto (2015, p. 120): 

O jogo, portanto, entrará na sala de aula do ensino médio ou do superior como 
uma forma de auxiliar no desenvolvimento das funções psíquicas que ainda não 
foram amplamente desenvolvidas pelos estudantes e de encaminhá-los para 
atividades de estudo. Ou seja, o jogo precisa ajudar o aluno na apropriação do 
conhecimento científico, pois só assim ele estará contribuindo para o 
desenvolvimento psíquico e exigindo do aluno mais do que ele pode no momento, 
avançando sempre para a atividade de estudo. Apontamos que é na função do 
resgate dos processos psíquicos que o jogo precisa ser pensado. 

Assim, o conhecimento científico precisa ocupar um lugar de destaque na ação de jogar, 

pois, isso é fundamental para que o estudante compreenda que o jogo é o caminho para a aquisição 

da aprendizagem.  

A escolha pelo conteúdo de função polinomial do 1º grau, não é arbitrária, deve-se ao fato 

de que o conceito de função ser amplamente debatido no âmbito da Educação Matemática, além 

de incorporar as noções fundamentais da matemática contemporânea (SANTOS e BARBOSA, 

2016). Trata-se de um conhecimento essencial, que carrega consigo um alto grau de generalização, 

pois permite compreender outros conteúdos específicos de relações funcionais, tais como a função 

quadrática, a exponencial, a logarítmica e as trigonométricas. Desse modo, ele tem um papel 

indispensável na estruturação dos conteúdos da matemática escolar, percorrendo vários níveis de 

ensino. O estudo de função é recomendado em diversas situações, tanto internas à Matemática, 

quanto em outras áreas, conforme as “Orientações Curriculares do Ensino Médio: Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias” (BRASIL, 2006).  
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Apesar da sua importância na matemática escolar, as dificuldades apresentadas pelos 

estudantes com as noções relacionadas à função têm sido foco de diversos estudos (TABACH e 

NACHLIELI, 2015). Além de importante, do ponto de vista da estrutura lógica da matemática, 

Sfard e Sierpinska (1992) ressaltam que, na maioria das vezes, os estudantes de todos os níveis 

não conseguem entender e usar os conceitos referentes a esse conteúdo para fazer ligações entre 

as diferentes representações (gráfica, expressão algébrica, diagramas, sentenças que descrevem 

inter-relações), tampouco a interpretação de gráficos e a manipulação de símbolos que descrevem 

e representam funções. Cada uma dessas formas de representar e interpretar o conceito de função 

ressalta aspectos particulares desse conceito, que são mais apropriados e/ou eficazes a depender 

do contexto funcional sob análise e do nível de ensino no qual está sendo abordado (SANTOS e 

BARBOSA, 2016).  

Nesse sentido, procuramos contribuir com as investigações que tratam desse objeto 

matemático do ponto de vista do ensino e da aprendizagem de conteúdos de matemática que 

demandam um raciocínio lógico mais complexo como o conceito de função polinomial do 1º grau. 

Uma possível contribuição está no âmbito das estratégias didáticas, pois acreditamos que tal 

metodologia de ensino pode permitir ao aluno adquirir a linguagem algébrica demandada pelas 

ciências e, necessária para expressar a relação entre grandezas e modelar situações-problema, além 

de fornecer subsídios para a construção de modelos descritivos de fenômenos, o que permite várias 

conexões dentro e fora da própria matemática, conforme propõem a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC)2. Assim sendo, a ênfase desse estudo está no conceito da função e em suas 

propriedades em relação às operações, na construção e interpretação de seu gráfico e na aplicação 

dessa função, conforme as “Orientações Curriculares do Ensino Médio: Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias” (BRASIL, 2006). Acreditamos que os resultados aqui apontados 

nesta investigação, de certa forma, podem ajudar o professor a superar as dificuldades em sala de 

aula e contribuir para a aprendizagem dos discentes, deste e de outros conhecimentos importantes 

para o ensino de matemática.  

 Diante de tudo o que foi dito, entendemos que o jogo elaborado para o ensino de 

conhecimento formal tem que ter compromisso com o conteúdo ao mesmo tempo em que abarca 

a ludicidade. A partir dele buscamos compreender como ocorre a aprendizagem de conceitos 

abstratos da Matemática relacionados a função polinomial do 1º grau. Apresentamos uma 

                                                           
2 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico 
e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades 
da Educação Básica. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ em 20/06/2019. 
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possibilidade de sair do formalismo, trabalhar com o lúdico aliado ao ensino formal. Algumas 

questões sobre o jogo, do ponto de vista docente, podem ser descritas como: O aspecto lúdico de 

um jogo educativo, tem um aspecto somente motivador, ou, ele pode realmente contribuir para a 

aprendizagem de conhecimento formal? Ou seja, essa ferramenta tem potencial para ajudar o 

professor na sala de aula a ensinar conteúdos de alta abstração de raciocínio lógico mais complexo?   

 Essas inquietações nos levaram a conduzir a presente pesquisa, buscando responder o 

problema: Em que medida o jogo de tabuleiro MATGOMOKU contribui para a aprendizagem 

de função polinomial do 1º grau? 

 

2.2. OBJETIVOS  

O objetivo geral desta pesquisa é: Analisar como o jogo de tabuleiro MATGOMOKU 

desenhado para o ensino de função polinomial de primeiro grau, contribui para a aprendizagem 

desse conteúdo, quando incorporado a uma intervenção educacional. Para atender a esse objetivo 

geral, elencamos os seguintes objetivos específicos: 

a) Identificar os elementos da aprendizagem que podem ser relacionados ao jogo de 

tabuleiro; 

b) Avaliar a aprendizagem dos estudantes na intervenção;  

c) Descrever o contexto de ensino da intervenção e identificar as possíveis variáveis 

que influenciam na aprendizagem com o jogo de tabuleiro; 

d) Verificar como ocorreu a aprendizagem nos diferentes domínios de conhecimento 

(Aplicação da Ferramenta Matemática, Cálculo e Conceitual); 

e) Descrever a motivação dos estudantes ao serem submetidos à uma intervenção 

educacional com o jogo MATGOMUKU. 

 

2.3. CONTEXTO E SUJEITOS  

 

A) Validação  

O nosso trabalho de pesquisa conta com duas amostras, uma para a pesquisa de validação 

e outra para a pesquisa de intervenção. Participaram dessa fase de validação, 610 estudantes que 

já viram, ou, já estudaram o conteúdo de função polinomial do 10 grau para validar o banco de 

itens. Esses estudantes pertencem à rede pública das unidades educacionais a saber: Instituto 



39 
 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, nos campi Catu, Mangabeira, Santa Inês, 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (campus Jequié), Colégio Militar de 

Salvador, e das escolas estaduais do Estado da Bahia, Antônio Carlos Magalhães e Balbino Muniz 

Barreto, que oferecem o Ensino Médio, bem como o Ensino Médio integrado aos Cursos Técnicos 

profissionalizantes em Agropecuária, Zootecnia, Alimentos, Informática, Química e 

Eletromecânica.  

Para analisar o jogo MATGOMOKU, contamos com a colaboração de 69 estudantes do 

curso técnicos em Alimentos, que já estudaram o conteúdo de função polinomial do 10 grau, 

pertencentes ao Instituto Federal Baiano (campus Santa Inês). Ressaltamos, que nessas instituições 

de ensino não há separação por sexo, portanto, moças e rapazes com idades variando entre 15 e 20 

anos colaboraram com esta etapa de validação de forma amostral. Os estudantes que colaboraram 

com a validação dos instrumentos de pesquisa não fizeram parte da investigação em outro 

momento, no entanto, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, para que 

pudéssemos utilizar os dados obtidos para os fins da pesquisa, conforme Resolução Nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde - CNS/MS.    

No que diz respeito a validação do sistema categórico das questões abertas, 16 professores 

participaram dessa fase de investigação. Esses professores são licenciados em Matemática, dentre 

esses, temos especialistas, mestres e doutorandos na área de Ensino, Filosofia e História das 

Ciências. Todos atuando na área de ensino de matemática do Ensino Médio e do Ensino Superior 

nas redes pública e particular, aproximadamente a mais de seis anos.     

 

B) Intervenção  

Para essa etapa, a pesquisa contou com a participação de seis turmas (A, B, C, D, E e F) da 

1ª série, do Ensino Médio integrado aos Cursos Técnicos profissionalizantes (Agropecuária, 

Alimentos e Zootecnia) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (campus 

Santa Inês). No campus, também não há separação por sexo, portanto, moças e rapazes (217 

estudantes) com idades variando entre 15 e 17 anos participaram da intervenção. Optamos por esta 

instituição para aplicar a intervenção educacional, tendo em vista a facilidade de acesso as suas 

dependências, bem como ao corpo discente e docente. Os pais de todos os estudantes, autorizaram 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, para que pudéssemos utilizar os 

dados obtidos em sala de aula para os fins da pesquisa, conforme Resolução Nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde - CNS/MS. Salientamos, que a mesma intervenção educacional foi 

aplicada para todos os discentes de todas as turmas.  
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Para ingresso no Instituto Federal Baiano (campus santa Inês), os estudantes são 

submetidos a um processo seletivo. De acordo com dados coletados junto a Coordenação de Ensino 

do Campus, os estudantes inscritos (da cidade de Santa Inês e de outras localidades) realizam o 

exame de conhecimento nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e suas 

Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. São ofertadas vagas para os cursos 

técnicos nas modalidades integrada e subsequente ao Ensino Médio. Os cursos técnicos integrados 

ao Ensino Médio são destinados a estudantes que concluíram ou estão concluindo o Ensino 

fundamental ou equivalente. Neste caso, os estudantes fazem o Ensino Médio e o Ensino 

Profissionalizante ao mesmo tempo. Já os cursos técnicos na modalidade subsequente são 

oferecidos para os estudantes que já concluíram, ou estão prestes a concluir o Ensino Médio. Para 

os cursos na modalidade integrada, 70% das vagas são reservadas a estudantes provenientes de 

escolas públicas, 25% para ampla concorrência e 5% para pessoas com deficiência. Para os cursos 

subsequente, são reservadas 50% das vagas para estudantes oriundos de escola pública, 45% para 

ampla concorrência e 5% para pessoa com deficiência. O campus Santa Inês, também oferece 

vagas para os cursos superiores de licenciatura em geografia, licenciatura em ciências biológicas 

e bacharelado em zootecnia. A forma de ingresso desses cursos é através do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem). 

O campus Santa Inês dispões de setores acadêmicos tais como, Departamento de Ensino, 

Coordenação de Ensino, Coordenações de cursos técnicos e superiores e laboratórios (Química, 

Geofísica, Biologia) o que possibilita o convívio dos professores de cada componente curricular. 

Os professores desenvolvem outras atividades além das atribuições relacionadas a prática docente. 

Em geral, os professores do campus desenvolvem atividades de pesquisas na área da educação, 

bem como nas áreas específicas dos cursos técnicos. O campus é diferenciado em relação a outras 

unidades escolares, além das salas de aula, o campus dispões de residência estudantil para os 

estudantes de ambos os sexos, provenientes de outras localidades, refeitório, lavanderia (para 

estudantes residentes), ginásio de esporte, consultório odontológico e área de lazer. A escola 

funciona em um período integral de estudo, com aulas teóricas e práticas das disciplinas do Ensino 

Médio, e das disciplinas dos cursos profissionalizantes.  

O ano letivo é dividido em três trimestres, com avaliação formal (provas escritas, 

seminários e trabalhos em grupos e individual). O currículo da disciplina Matemática apresenta 

um caráter recursivo, ou seja, os estudantes estudam os conteúdos da disciplina em vários 

momentos durante o curso, com distintos níveis de profundidade e com várias abordagens. Os 
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estudantes da primeira e da segunda séries tem três aulas (cada aula de 50 minutos) de matemática 

por semana, e os da terceira série tem duas aulas por semana. 

Ressaltamos que durante a intervenção, o jogo aconteceu nas aulas regulares (terceira e 

sexta aulas). Por outro lado, as aulas nas turmas C, E e F foram conduzidas pelo pesquisador, 

porque essas turmas estavam sem professor de matemática.  

O Quadro 1, apresenta o número de sujeitos e a sua participação em cada fase da pesquisa. 

Quadro 1 - Participantes da pesquisa 
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3. REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

3.1.  APRENDIZAGEM E ABSTRAÇÃO  

Estamos concebendo a aprendizagem nesta investigação, como um processo não-linear, 

alicerçada por elementos observáveis e latentes que são capazes de fornecer evidências de como 

ela ocorre. Não podemos medir diretamente elementos ou atributos latentes, entretanto, é possível 

acessá-los através de observáveis e dessa forma relatar alguns aspectos no que se refere a 

aprendizagem (AMANTES, 2009). O entendimento é um atributo bem como outras variáveis, 

quando acessado de forma cronológica em diferentes momentos, é capaz de fornecer informações 

para aferirmos se houve aprendizagem e como ela aconteceu (AMANTES, 2009). Nesta pesquisa 

o entendimento está sendo considerado como um traço latente3 dinâmico, que se manifesta quando 

o sujeito mobiliza características específicas de um conhecimento estabelecido. Assim sendo, o 

que é possível acessar em um dado tempo é o entendimento naquele instante.  Nesta perspectiva, 

podemos acessar o entendimento dos educandos de forma parcial, ou seja, demandando do sujeito 

em situações na qual ele possa mobilizar esse entendimento para resolução de tarefas ou situações-

problemas. Portanto, assim como Amantes e Oliveira (2012) e Xavier (2018), concebemos que 

houve aprendizagem quando podemos identificar um progresso no entendimento.  

 Salientamos que essa forma de compreensão de entendimento é utilizada por vários 

pesquisadores na área de ensino de ciências como por exemplo, Dawson (2006), Amantes 

(2005/2009), Alvim (2011), Coelho (2011), Xavier (2018) uma vez que as investigações se 

concentram na aprendizagem de conceitos científicos. Na perspectiva de que a aprendizagem sobre 

um conteúdo complexo se faz na medida em que se proporciona vários ambientes e várias situações 

diferentes para que o sujeito aprenda aquele conceito. Bruner (1976), estabelece que na 

aprendizagem de qualquer conteúdo, há comumente uma série de episódios em relação ao ato de 

aprender. Um episódio de aprendizagem, segundo Bruner (1976) pode ser breve ou longo, conter 

muitas ou poucas ideias. A sua duração depende das condições em que está o aprendiz para 

sustentá-lo. O primeiro episódio de aprendizagem é a aquisição de nova informação, que muitas 

vezes, contraria ou substitui o que a pessoa anteriormente sabia, implícita ou explicitamente. O 

segundo episódio da aprendizagem pode ser chamado de transformação – compreende os meios 

pelos quais lidamos com a informação, de modo a irmos além dela. Um terceiro episódio é a 

avaliação (crítica) - consiste em verificar se o modo pelo qual manipulamos a informação é 

adequado à tarefa. Nesse sentido, vamos investigar a aprendizagem com a instrução através do 

                                                           
3 As variáveis ou traços latentes são construtos teóricos que não são diretamente observáveis (BORSBOOM, 2008). 
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jogo, utilizando um conjunto de procedimentos para a definição de habilidades e uma escala de 

complexidade de forma empírica para avaliar os níveis de construção de um atributo latente no 

processo de aprendizagem a curto e em longo prazo. 

A demarcação da evolução do entendimento, nesse trabalho, se baseia na concepção de 

desenvolvimento cognitivista, demarcada pela descrição de estágios ascendentes que caracterizam 

a evolução de um traço latente. Os denominados neo-piagetianos (FISCHER, 1980; BIGGS E 

COLLIS, 1982; CASE, 1992; COMMONS, 2008) classificam o aumento do desenvolvimento em 

um determinado domínio de conhecimento considerando os níveis ou os estágios cognitivos, ou 

seja, níveis mais abstratos, com maior nível de complexidade cognitivo, são construídos a partir 

de níveis menos complexos de entendimento (FISCHER, 1980). Nesta perspectiva, o 

desenvolvimento de um entendimento com maior nível de complexidade é construído por 

consecutivas organizações e reorganizações de um entendimento já existente ao longo de seguidas 

interações entre o sujeito e o objeto (FERRACIOLO, 1999; SUTTON, 2004).  

Essa perspectiva é baseada em princípios piagetianos na concepção de desenvolvimento 

cognitivo (PIAGET, 1976; FISCHER 1980; BIGGS E COLLIS, 1982) que reconhece o meio como 

importante fator no processo de aprendizagem. Neste sentido, o papel da abstração é fundamental, 

porque estamos lidando com a aprendizagem de conceitos abstratos num patamar de um 

pensamento mais formal.  

 Piaget (1995), estabeleceu que o conhecimento lógico-matemático é construído a partir 

das coordenações das ações mentais do sujeito sobre os objetos. Nessa perspectiva, o 

conhecimento lógico-matemático é resultado das relações criadas mentalmente pelo sujeito e, na 

coordenação dessas relações podemos citar como exemplo, a coordenação das relações de 

igualdade, de diferença, de adição, de comparação. Na perspectiva piagetiana, relações desse tipo 

não existem na realidade externa, são construídas pela mente (PIAGET, 1995).  

Vários autores neo piagetianos apresentam uma concepção multimodal para o 

desenvolvimento (BIGGS E COLLIS, 1982; CASE, 1992, COMMONS, 2008), isto é, a teoria está 

focada na avaliação qualitativa da aprendizagem de conteúdos específicos, onde a forma de 

resolução de problemas em um determinado momento definirá os modos e não as estruturas 

cognitivas dos sujeitos (AMANTES e OLIVEIRA, 2012). Por exemplo, um sujeito pode estar na 

camada de representação num domínio de conhecimento de matemática, mas pode estar na camada 

formal em um domínio de conhecimento de história, concomitantemente. 
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Algumas teorias do desenvolvimento cognitivo (PIAGET, 1976; FISCHER 1980; BIGGS 

E COLLIS, 1982) apontam que um entendimento novo é construído a partir de um entendimento 

já existente na estrutura cognitiva da pessoa e que vai aumentando de nível de complexidade. 

Nessa perspectiva, Coelho (2011) ressalta que:  

Essas teorias, guardadas suas diferenças e particularidades, partem do 
pressuposto de que o aumento no desenvolvimento em um determinado domínio 
de conhecimento não é um processo cumulativo, mas sim um processo de 
integração hierárquica, no qual o entendimento mais sofisticado (com maior nível 
de complexidade) é estendido e generalizado a partir dos entendimentos 
anteriores. (COELHO, 2011, p.26)  

 Nesse sentido, adotaremos essa concepção de estrutura hierárquica para classificar 

o entendimento explicitado nas questões abertas dos testes de conhecimento. 

3.2. LÚDICO NO ENSINO DE MATEMÁTICA  

O conceito de lúdico tem sido utilizado na educação com bastante frequência, notadamente 

nos anos iniciais por Friedrich Froebel, que admitia a utilização de brinquedos e jogos com fins 

pedagógicos no ambiente escolar (ESCOLA, 2008). O lúdico também tem sua origem no potencial 

simbólico, no qual as imagens desempenham um papel importante na instrumentalização da 

criança, objetivando a formação do conhecimento e o seu desenvolvimento. Nos dias atuais, há 

uma concordância de que o lúdico é um elemento decisório na aprendizagem da criança. O ensino 

fazendo uso de recursos lúdicos geraria cenários prazerosos que funcionaria como incentivo para 

o desenvolvimento completo da criança. Em função disso, no ambiente lúdico, foram gerados os 

brinquedos pedagógicos, os jogos didáticos dentre outros (MENEZES e SANTOS, 2001). 

De acordo com o dicionário Michaelis (2018), lúdico se refere a jogos e brincadeiras e sua 

origem vem do latim ludus que significa jogo. O lúdico está relacionado com a brincadeira, com 

o jogo, com a diversão.  

Macedo, Petty & Passos (2005, p.13) pontuam que brincar é divertido, e fascinante, em 

contrapartida, a brincadeira é essencial para o desenvolvimento do indivíduo, sendo a atividade 

primordial das crianças quando não estão fazendo suas atividades rotineiras.  

Para Huizinga (2010, p.10) “os animais e as crianças brincam porque se sentem atraídos 

pela brincadeira, e é justamente em tal fato que habita sua liberdade”.  Estar acessível para aprender 

na/com brincadeira; usar da imaginação e da ludicidade para exibir costumes, qualidades, 

concepções, particularidades e normas científicas passa a funcionar como boa alternativa para 

aulas mais profícuas e motivadoras, até mesmo no Ensino Médio. Afinal de contas, moças, rapazes 
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e pessoas adultas de hoje foram crianças anteriormente e não perdem o entusiasmo proveniente 

das atividades lúdicas. Apesar da idade madura do sujeito as atividades lúdicas sempre estão em 

evidência. Bertoldo e Ruschel (1995), resumem o quão importante é a atitude de brincar e do lúdico 

entre crianças e adultos:  

O ato de brincar é importante, é terapêutico, é prazeroso, e o prazer é ponto 
fundamental da essência do equilíbrio humano. Logo, podemos dizer que a 
ludicidade é uma necessidade interior, tanto da criança quanto do adulto. Por 
conseguinte, a necessidade de brincar é inerente ao desenvolvimento 
(BERTOLDO e RUSCHEL, 1995, p.44). 

Nas aulas de matemática, Smole, Diniz e Milani (2007) aprovam a utilização do lúdico, 

reconhecendo ser um dos meios mais apropriados para que haja socialização e favoreça as 

aprendizagens, além do que:   

Por sua dimensão lúdica, o jogar pode ser visto como uma das bases sobre a qual 
se desenvolve o espírito construtivo, a imaginação, a capacidade de sistematizar 
e abstrair e a capacidade de interagir socialmente. Isso ocorre porque a dimensão 
lúdica envolve desafio, surpresa, possibilidade de fazer de novo, de querer 
superar os obstáculos iniciais e o incomodo por não controlar todos os resultados 
(SMOLE, DINIZ, MILANI, 2007, p. 10). 

Para Piaget (1975), a utilização do lúdico no ensino de matemática é fundamental para a 

atividade educacional, no sentido de alcançar o desenvolvimento cognitivo, intelectual e social dos 

discentes.  

O lúdico, segundo Chaguri (2006), tem como característica o esforço espontâneo e o prazer, 

incorporando o sujeito de modo mais intenso, e produzindo um momento de contentamento. O que 

converte o lúdico em uma ação motivadora é essa relação emocional, capaz de gerar um estado de 

animação e contentamento. 

Caillois (2017), pontua que o campo das atividades lúdicas, em especial aquelas 

classificadas como jogos é tão variado e tão complexo que existem diversas maneiras de abordar 

seu estudo. Assim sendo, existem pouquíssimas disciplinas, da Pedagogia à Matemática, passando 

pela História e pela Sociologia que não possam estudá-lo proveitosamente por algum viés. No 

entanto, o jogo aparece como educação, sem objetivo previamente determinado. O jogo nunca tem 

por função própria o desenvolvimento de uma capacidade, a sua finalidade é o próprio jogo. 

Contudo, as aptidões por ele desenvolvidas são as mesmas que também servem para o estudo, bem 

como para as atividades sérias do adulto (CAILLOIS, 2017). 

Para Maluf (2006), por meio das atividades lúdicas podemos refletir sobre a cultura da qual 

fazemos parte, bem como se beneficiar de questões que envolvem diversão, prazer e 
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aprendizagem. Ao incorporar os brinquedos, as brincadeiras e os jogos nas atividades pedagógicas, 

possibilitamos o desenvolvimento de diferentes capacidades tanto para as crianças quanto para os 

jovens na promoção da aprendizagem. Desse modo, o lúdico se apresenta como um importante 

recurso para que o aluno possa desenvolver habilidade e competência para a resolução de 

problemas (CAMPOS, BORTOLOTO e FELICIO, 2008). 

Rizzo Pinto (1997), pontua que é impossível haver aprendizagem sem levar em conta o 

prazer e a atividade intelectual; a motivação por meio da ludicidade é uma das maneiras para que 

aconteça a aprendizagem de modo mais concreto. As atividades lúdicas movimentam os esquemas 

mentais, além do que, faz com que alguns aspectos tais como a cognição, a motivação e a 

criatividade se desenvolvam. Neves (2007), afirma que quando os discentes são submetidos a 

atividade lúdica, pode haver uma evolução na aprendizagem, assim como um aumento na sua 

autoestima.  

Alguns autores que falam sobre ludicidade, tais como Piaget (1976), Dewey (1979), 

Elkonin (2009), Huizinga (2010), Vigotsky (2012), citam que os métodos usados em atividades 

lúdicas, são importantes para o desenvolvimento do sujeito, pois, quando se trabalha com jogos, 

as pessoas ficam desinibidas, o que pode tornar oportuno a melhoria na interação com o grupo, 

possibilitando uma promoção da aprendizagem (SANTANA, 2006). Para Cabrera e Salvi (2005), 

quando as atividades lúdicas são bem utilizadas pelo professor, podem contribuir para o 

desenvolvimento pessoal, social e cognitivo, uma vez que a pessoa que progride cognitivamente é 

também a pessoa que joga e brinca. 

Quando se trabalha com atividades lúdicas Knechtel e Brancalhão (2009), afirmam que é 

essencial que haja uma organização inicial assim como um acompanhamento contínuo do processo 

que envolve o ensino e a aprendizagem. Desse modo, para dar um norte a essas atividades, é 

necessário estabelecer os objetivos que poderão ser alcançados, a quantidade de discentes que irá 

participar das atividades de acordo com as suas idades, o tipo de material que será utilizado, o local 

onde será realizada as atividades, a previsão do tempo que será utilizado para essa finalidade e no 

fechamento das atividades, reservar um momento para analisar os resultados alcançados e 

possíveis sugestões para o aprimoramento do trabalho (KNECHTEL e BRANCALHÃO, 2009).  

Para que o discente adquira o conhecimento através da utilização de atividades lúdicas por 

meio de instrumentos materiais como por exemplo o jogo, Macedo, Petty e Passos (2000), apontam 

que esse processo leva em consideração as seguintes fases: reconhecimento dos materiais a serem 
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utilizados, ter conhecimento das regras, praticar o jogo para a elaboração de estratégias, resolver 

problemas e analisar as jogadas (MACEDO, PETTY e PASSOS, 2000). 

De acordo com Grando (2000), as atividades lúdicas fazem parte da essência da vida das 

pessoas. Qualquer grupo de pessoas mostra suas particularidades em relação a ludicidade, visto 

que o jogo se revela como um instrumento material da nossa cultura. Em vista disso, nos 

deparamos com uma diversidade de jogos, seja qual for o tempo e nas diversas culturas. A pessoa, 

independentemente de sua idade, que tem a necessidade de colocar em prática atividades lúdicas 

tendo como objetivo se divertir, pode estabelecer a produção de diversos jogos e várias 

brincadeiras. 

De acordo com Kishimoto (1996), os períodos de diversão da criança na escola precisam 

ser livres, pois, qualquer criança é atraída pela brincadeira. Toda criança é influenciada 

emocionalmente pela repercussão que o jogo exerce, levando a criança a se desenvolver e a ter 

interesse pelos componentes curriculares, devido a motivação proporcionada pelas atividades 

lúdicas. 

Se brinquedos são sempre suportes de brincadeiras, sua utilização deveria criar 
momentos lúdicos de livre exploração, nos quais prevalece a incerteza do ato e 
não se buscam resultados. Porém, se os mesmos objetos servem como auxiliar da 
ação docente, buscam-se resultados em relação à algumas habilidades. Nesse 
caso, o objeto conhecido como brinquedo não realiza sua função lúdica, deixa de 
ser brinquedo para se tornar material pedagógico (KISCHIMOTO, 1998, p.14).  

A importância e o significado do lúdico em diferentes fases da vida das pessoas desde o 

século XIX, tem sido motivo de estudo em diversos campos do conhecimento. Essa constatação 

pode ser verificada quando são analisadas as diversas teorias que envolve o brincar e o jogo. A 

maioria dessas teorias, ainda que revelem diferentes pressupostos epistemológicos, variam 

conforme autores e fases, tendo como foco o papel do lúdico na construção do conhecimento 

(LUCCHINR, 2010). 

É nesse contexto que devemos pensar a ludicidade e colocá-la em prática no ambiente de 

sala de aula, fazendo com que a ludicidade não seja utilizada somente nos intervalos de aulas. 

Porém, não podemos perder de vista a real função da escola, ou seja, defendemos que o jogo, 

entrará na sala de aula do ensino médio ou do superior como uma forma de auxiliar no 

desenvolvimento das funções psíquicas que ainda não foram amplamente desenvolvidas pelos 

estudantes e de encaminhá-los para atividades de estudo (MESSEDER NETO, 2015). 
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Conforme Chauteau (1987, p. 60),  

[...] a escola deve se apoiar no jogo, tomar o comportamento lúdico como modelo 
para confirmar o comportamento escolar. Mas é preciso considerar que há 
diferenças a separar o jogo do trabalho. Por mais estreitas que sejam as relações 
entre jogo e trabalho, há entre si dois comportamentos diferentes. Uma educação 
baseada simplesmente no jogo (diversão) seria insuficiente, pois isolaria o 
homem, transformando o viver num mundo ilusório. Esse jogo se justifica, pelo 
próprio caráter de jogo, as crianças pequenas que brincam pelo prazer de brincar 
e trabalhar). Por outro lado, uma educação baseada simplesmente no trabalho 
(termo derivado de tripalium – cavalete de tortura) no sentido restrito de produzir 
mercadorias, produzir resultados a qualquer preço, criaria um ser formal, técnico, 
destruindo dentro de si o sentido da vida, da participação, da construção e da 
satisfação do próprio viver.  

Diante do que foi exposto, entendemos, que cabe ao professor que trabalha com o lúdico 

no ensino de matemática para a aprendizagem de conhecimento formal, em qualquer nível escolar, 

direcioná-lo rumo ao processo educativo. O papel do jogo na educação escolar não deve ser visto 

como atividade principal, no entanto, o jogo deve auxiliar o estudante na apropriação do 

conhecimento científico. Dessa forma, ele estará contribuindo com o desenvolvimento dos 

discentes. 

3.3. MODELAGEM RASCH  

Na década de 1950, o dinamarquês Georg Rasch, formado em estatística e psicometria, 

desenvolveu um modelo matemático probabilístico pautado na interação entre o atributo a ser 

medido como por exemplo atitude ou entendimento, e o instrumento utilizado como por exemplo 

teste, questionário. Modelos Rasch, são modelos probabilísticos de medida com estrutura de 

referência numérica diretamente dependente de dados empíricos (KARABATSOS, 2001).  Golino 

e Gomes (2015) afirmam que o modelo desenvolvido por Rasch, verifica na estrutura de dados 

obtida, por meio dos instrumentos psicológicos ou educacionais, se existem relações do tipo 

aditivas conjuntas que satisfaçam as regras ou axiomas da Teoria de Medida Aditiva Conjunta 

(TMAC), ou seja, o que os modelos Rasch fazem, é buscar anomalias no dado que o distancie de 

um critério operacional matematicamente bem definido, ao qual o dado deveria se ajustar.  

A ideia de estruturas aditivas conjuntas diz respeito à relação entre três variáveis: duas 

“independentes” e uma “dependente”. A medida não é definida isoladamente em nenhuma das três 

variáveis, mas simultaneamente entre elas (BORSBOOM, 2003), e em função dessa 

simultaneidade obrigatória se encontra a origem da expressão medida conjunta (KRANTZ, LUCE, 

et al., 1971). Por exemplo, estimar a habilidade das pessoas e a dificuldade dos itens de 

determinado teste. 
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Sick (2008) e Coelho (2011), apontam que modelos desse tipo, utilizam dados observáveis 

de forma qualitativa (o escore obtido nos itens de um teste) para construir medidas intervalares de 

grandezas não observáveis (como os parâmetros da pessoa e do item), como também podem ser 

usados para avaliar a qualidade (por exemplo de testes e questionários), gerando assim, medidas 

comparáveis.  

O mais familiar dos modelos utilizados é o modelo dicotômico de Georg Rasch (Rasch, 

1960/1980), também chamado de Modelo Logístico Simples (MLS) (ANDRICH, 1988). O modelo 

é denominado de logístico porque a função de probabilidade das respostas das pessoas em relação 

aos itens é calculada por meio de uma função logística que tem como base o número de Euler “e”. 

Recebe o nome de simples, porque o modelo é proveniente da mais simples parametrização para a 

mais simples das respostas, de natureza dicotômica: errou ou acertou; não ou sim; ausente ou 

presente etc. (ANDRICH, 1988).  

O modelo logístico de Georg Rasch pressupõe matematicamente que a estimativa da 

dificuldade dos itens é independente da distribuição das habilidades da população ou da amostra 

estudada, isto é, o MLS permite investigar a dificuldade dos itens independentemente de quais 

sujeitos responderam a esses itens. Desse modo, o modelo logístico simples de Georg Rasch 

produz uma medida do tipo aditiva intervalar. Essa unidade de medida é denominada de logit, que 

surge do logaritmo natural da chance de não errar um item.  

O modelo Rasch estabelece que a resposta ���, que surge do encontro da pessoa � com o 

item 	, depende da habilidade da pessoa 
, e da dificuldade � do item, e é expressa em termos 

probabilísticos. Ou seja, a probabilidade de uma pessoa acertar determinado item varia de acordo 

com a sua habilidade 
. Assim sendo, se a habilidade da pessoa (
�) for igual a dificuldade do 

item (��), estima-se que a pessoa tenha 50% de chance de acertar o item. Caso 
� seja menor que 

��, espera-se que a pessoa tenha menos de 50% de chance de acertar o item. Por outro lado, 

se 
� for maior que ��, espera-se que a pessoa tenha mais de 50% de chance de responder 

corretamente. A relação ente a habilidade da pessoa e a dificuldade do item para respostas 

dicotômicas é representada por:  

 

A probabilidade de uma pessoa resolver corretamente um item depende única e 

exclusivamente da dificuldade desse item e da sua habilidade (ADÁNEZ e VELASCO, 2002). 
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Para uma resposta correta da pessoa � ao item �, ��� = 1, a relação matemática é representada 

por: 

 

Para uma resposta não correta da pessoa � em relação ao item �, ��� = 0, a relação 

matemática pode ser expressa por: 

 

A expressão de invariância dos parâmetros no modelo dicotômico de Georg Rasch atende 

a um dos principais axiomas da Teoria da Medida Aditiva Conjunta (TMAC), que é o da relação 

duplamente independente entre os fatores (dificuldade e habilidade) (GOLINO e GOMES, 2015). 

Isso quer dizer que matematicamente o modelo satisfaz duas condições: A primeira é que o valor 

de 
 pode ser escolhido sem ter influência sobre o valor de �. A segunda condição assegura que 

os componentes 
 e � têm resultados independentes no atributo a ser medido. Assim, o modelo 

dicotômico de Rasch, assume matematicamente, que há ordenamento de 
 e �, por toda a extensão 

do traço latente (GOLINO e GOMES, 2015). Segundo os autores, a família de modelos Rasch tem 

a capacidade de gerar medidas verdadeiras (no sentido estatístico), visto que preenche os requisitos 

dos postulados da Teoria de Medida Aditivas Conjuntas de (LUCE e TUKEY, 1964), e (KRANTZ, 

LUCE, et al., 1971) e satisfaz matematicamente ao propósito da objetividade.  

Destacamos, ainda, a definição que Golino e Gomes (2015) traz sobre medida verdadeira: 

Medida verdadeira [objetiva, ou fundamental] é a repetição de um montante 
unitário que mantém seu tamanho, dentro de uma faixa admissível de erro, não 
importando: o instrumento utilizado para medir a variável de interesse, nem as 
pessoas que responderam ao instrumento. Uma estimativa de medida objetiva 
permanece constante e imutável (dentro da margem de erro) ao longo das 
habilidades das pessoas medidas e através de diferentes pontos dos instrumentos 
(dificuldades dos itens). O objetivo da medida verdadeira é produzir uma moeda 
comum que funcione como padrão de referência para a troca de valores 
quantitativos, de modo que todas as pesquisas e práticas relacionadas a uma 
determinada variável possam ser realizadas em termos uniformes. (GOLINO e 
GOMES, 2015, p. 151) 
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Wright (1977) aponta que a utilização dos modelos Rasch em ciências humanas é um meio 

apropriado para a construção de medidas verdadeiras, tendo em vista que toda medida verdadeira 

é frequentemente uma inferência e, para que ela seja obtida, é necessário utilizar aproximações 

estocásticas, por meio de quantidades procedente de uma dimensão, contabilizada através de 

unidades abstratas, de dimensões fixas e que não seja afetada por fatores incomuns à dimensão 

pretendida. 

Para Andrade, Laros e Gouveia (2010), alguns requisitos são fundamentais para que o 

modelo Rasch possa ser usado para a criação de uma medida verdadeira. O primeiro a ser 

destacado, é a unidimensionalidade, em seguida, a independência local e por último o ajuste dos 

itens do instrumento ao modelo da medida verdadeira. Esses autores, sinalizam que a 

independência local, é um requisito articulado com a unidimensionalidade, visto que, está 

relacionado com a imposição de que não haja correlações significativas, entre fragmentos 

característicos de itens que não sejam produzidos tão somente pelo traço latente medido. 

Quando o acesso ao traço latente necessitar mais de um dado de natureza dicotômica, 

Amantes e Coelho (2015), esclarecem que devem ser usados modelos estatísticos da família Rasch 

identificados como sendo de natureza politômica. Dentre eles, podemos citar o modelo politômico 

de escala gradual (ANDRICH, 1978; WRIGHT e MASTERS, 1982), que é usado quando 

queremos avaliar determinado traço latente em uma escala que representa a graduação desse traço 

e o modelo politômico de crédito parcial (MASTERS, 1982), que é utilizado para medir a 

habilidade da pessoa em testes qualitativos que são analisados através de um sistema de rubricas. 

Esses modelos permitem mais de duas possibilidades de respostas.   

Os modelos da família Rasch, possibilitam se trabalhar com uma escala intervalar de 

medida, oportunizando assim, levar em consideração a característica multidimensional do objeto 

a ser investigado. Por esta razão, optamos em utilizá-los em nossa pesquisa, para fazer a análise 

dos dados referente às respostas dos estudantes aos itens quando submetidos aos testes de 

conhecimentos.  
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4. METODOLOGIA 

Neste capítulo apresentamos o desenho geral de pesquisa, descrevemos os instrumentos 

utilizados, tanto na validação quanto na coleta de dados da intervenção. Em seguida, mostramos 

os métodos utilizados para fazer a análise de dados referente ao sistema categórico das repostas 

dos sujeitos e dos itens. 

 

4.1. DESENHO DE PESQUISA  

Nesta seção apresentamos de forma simplificada o desenho geral da pesquisa, conforme a 

Figura 10. O desenho da pesquisa tem o objetivo de mostrar como a pesquisa foi conduzida. 
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Figura 10 - Desenho geral da pesquisa 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor   
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4.2. INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

A) Testes de conhecimento  

Utilizamos testes de conhecimento para mapear a aprendizagem dos alunos durante a 

intervenção. Para construir os testes de conhecimento, inicialmente elaboramos um banco de itens 

que foi submetido a um processo de validação. “O banco de itens é uma composição de questões 

coordenadas que desenvolvem, definem e quantificam um tema comum e, portanto, fornecem uma 

definição operacional de uma variável” (CHOPPIN, 1984). O banco de itens contém todas as 

questões que foram usadas para gerar os testes de conhecimentos que foram aplicados nas 

intervenções. Para a construção do banco de itens, fizemos uma busca na literatura científica por 

questões de matemática que envolvem o conhecimento formal sobre função polinomial do 1º grau. 

Nessa busca, pesquisamos nos livros de matemática (Ensino Médio), em periódicos, no banco de 

questões da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), nas revistas e 

periódicos da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), nos arquivos de vestibulares 

e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).  

De acordo com Wright e Stone (1999), um banco de itens bem elaborado, oferece os 

componentes essenciais para planejar um teste com finalidade avaliativa. Elaboramos o banco de 

itens contendo questões abertas (30%), verdadeiro (V) ou falso (F) (50%), múltipla escolha (20%) 

e questões abertas de lógica envolvendo jogo para verificar se os alunos desenvolvem o raciocínio 

lógico.  

Dividimos o banco de itens em três testes de conhecimentos, denominados de Teste 1, 

Teste 2 e Teste 3. O Teste 1 conteve 10 questões e 29 itens, sendo duas questões abertas, das quais 

uma foi de lógica, quatro de múltipla escolha e quatro de verdadeiro ou falso. O Teste 2 comportou 

10 questões e 30 itens, sendo cinco questões de múltipla escolha, quatro de verdadeiro ou falso e 

uma aberta de lógica e, o Teste 3 com 10 questões e 29 itens, sendo uma questão aberta de lógica, 

cinco de múltipla escolha e quatro de V ou F. Totalizando 30 questões e 88 itens no banco de itens. 

Ressaltamos que uma questão contendo afirmativas de verdadeiro (V) ou falso (F), pode envolver 

vários itens. Por exemplo, uma questão com quatro afirmativas de verdadeiro ou falso, requer 

quatro respostas, desse modo se configura como quatro itens. Por outro lado, uma questão de 

múltipla escolha com cinco alternativas, representa apenas um item dicotômico, visto que o 

respondente tem somente duas opções: acertar ou errar. As respostas das questões de verdadeiro 

(V) ou falso (F) e de múltipla escolha referentes à aplicação dos testes no processo de validação, 

foram convertidas em dados dicotômicos, para a análise estatística dos dados, em que para as 
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respostas corretas utilizamos o código 1 (um) e para as incorretas utilizamos o código 0 (zero). 

Todos os itens foram resolvidos, alguns foram adaptados, outros modificados, também foram 

feitas transformações de itens de múltipla escolha em itens de verdadeiro ou falso, bem como 

transformamos itens discursivos em itens de múltipla escolha e vice-versa tendo em vista o 

processo de validação.  

Ao final, nosso instrumento de coleta em relação aos testes constituiu-se de questões 

abertas, de múltipla escolha, de verdadeiro ou falso e questões de lógica envolvendo o jogo. 

 

B) Material da intervenção  

Para a intervenção educacional foram construídos três materiais: o jogo de tabuleiro, o 

material do professor e o material do aluno. Esses materiais foram aplicados em seis turmas da 

primeira série do Ensino Médio, com quatro aulas por turma, sendo duas aulas geminadas de 100 

minutos. Através dos materiais, investigamos como o jogo de tabuleiro MATGOMOKU 

elaborado para o ensino de função polinomial do 1º grau contribui para a aprendizagem desse 

conteúdo 

Roteiro de aulas com o jogo MATGOMOKU – material do professor  

O roteiro de aulas é composto por dois módulos I e II, onde os objetos de estudo são os 

campos numéricos dos números reais, porém, devido a uma limitação do recurso, para se trabalhar 

o jogo, será utilizado o conjunto dos números inteiros. O módulo I referente as aulas 1 e 2 está 

dividido em quatro momentos. Para a aula expositiva destinamos os três primeiros momentos da 

aula, sendo que no primeiro momento (15 minutos), o texto versa sobre a apresentação do jogo de 

tabuleiro Gomoku, destacando sua origem, história, as regras e o objetivo do jogo, o qual será 

utilizado como um recurso didático em sala de aula para ministrar o conteúdo de função polinomial 

do 1º grau.  Ainda nesse primeiro momento, consta no texto do roteiro que foram feitas adaptações 

nas regras do jogo para jogar o MATGOMOKU em sala de aula. Encontra-se também no texto, i) 

as regras de monitoramento das partidas, em que os alunos irão jogar em duplas ao final da 

apresentação do conteúdo; ii) o material do jogo contendo um tabuleiro medindo (40x40) cm, com 

nove linhas por nove colunas com eixos orientados, peças coloridas, um dado, as regras e os cartões 

(embaralhados) abrangendo o conteúdo estudado na aula sobre função polinomial do 1º grau e 

exemplo de uma partida. No segundo momento (20 minutos), o texto trata de alguns tópicos 

essenciais que foram revisados no que se refere a calcular, resolver, identificar variáveis e 

equações do primeiro grau com duas variáveis � � �. Em seguida, investigar relações entre 

números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, de acordo com as 
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propriedades das operações no conjunto dos números reais e as operações válidas para o cálculo 

algébrico, e da transformação do tabuleiro em um plano cartesiano de coordenadas � � �. 

Buscando relacionar esse processo ao estudo do conteúdo de função polinomial do 1º grau, ou 

seja, identificando o que são eixos ortogonais, onde devem ficar os eixos, como colocar um par de 

coordenadas cartesianas nesse sistema de eixos, como seria a graduação dos eixos e como se 

verifica as coordenadas de cada peça. Prosseguindo, o texto aborda no terceiro momento (15 

minutos), a resolução de uma atividade em grupo de quatro componentes, relacionada ao conteúdo 

estudado no momento anterior. Para o quarto momento decidimos disponibilizar o tempo (50 

minutos) para os estudantes jogarem o MATGOMOKU (em duplas) na sala de aula utilizando 

cartões contendo os desafios sobre os conteúdos estudados nos três primeiros momentos do 

módulo I.  

O módulo II, aborda as aulas 3 e 4 e está dividido em três momentos. Os dois primeiros 

momentos reservamos para a aula expositiva, sendo que no primeiro momento (25 minutos), 

consta no texto a definição de função polinomial do 1º grau, com destaque para o domínio, a 

imagem e o contradomínio da função. Ainda no primeiro momento referente ao módulo II, 

encontra-se exemplos de expressões matemáticas que atendem à lei de formação da função, como 

calcular o valor numérico de uma função polinomial do 1º grau e comentários sobre o fato de 

� � � serem racionais. 

 Ademais, o texto aborda a construção e a interpretação do gráfico da função, chamando 

a atenção do estudante que o gráfico é sempre uma reta. No segundo momento (25 minutos), o 

texto trata da resolução de duas atividades por parte dos estudantes de forma individual sobre o 

conteúdo estudado. Para o terceiro momento do módulo II, também destinamos o tempo (50 

minutos) para os estudantes jogarem o MATGOMOKU (em duplas) na sala de aula utilizando 

cartões contendo os desafios sobre os conteúdos estudados nos dois momentos citados 

anteriormente. O roteiro (ver Figura 11, fragmento do roteiro de aulas com o jogo-professor) foi 

distribuído para os professores do componente curricular matemática, das turmas A, B, C, D, E e 

F, da 1ª série do Ensino Médio integrado aos Cursos Técnicos profissionalizantes em 

Agropecuária, Zootecnia e Alimentos, do Instituto Federal Baiano, campus Santa Inês, no sentido 

de atuar como suporte às aulas, descrevendo a ação do professor em cada momento da aula (quatro 

aulas por turma). 
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Figura 11 - Fragmento do roteiro de aulas com jogo-professor 

 

 

Roteiro de aulas com o jogo MATGOMOKU – material do aluno  

Contém o mesmo texto do roteiro de aulas do professor, sendo que não faz parte do 

material do aluno (ver Figura 12, fragmento do roteiro de aulas com o jogo-aluno), o detalhamento 

da explanação dos conteúdos abordados nem o fechamento das atividades. 
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Figura 12 - Fragmento do roteiro de aulas com jogo-aluno 

 

 

C) Material de coleta  

Em relação aos instrumentos de coleta, utilizamos os testes de conhecimento, as atividades 

dos roteiros de aulas, os parâmetros do jogo, o diário de bordo e os questionários de engajamento 

e motivação.  

c.1. Testes de Conhecimento 

Para a construção dos testes de conhecimento, designados de teste inicial, teste 

intermediário, teste final e teste de retenção que foram aplicados na intervenção, levamos em 

consideração todo o procedimento adotado para elaboração e validação dos itens. Os testes 

abarcam itens de natureza (Aplicação da ferramenta matemática, Cálculo e Conceitual), sendo 
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que cada teste comporta itens com dificuldade fácil, intermediária e difícil4. Os testes totalizam 

114 itens, desses, 26 estão distribuídos no teste inicial, 28 no teste intermediário, 34 itens no teste 

final e 26 no teste de retenção. Além do mais, os testes de conhecimento compreendem itens 

discursivos, de múltipla escolha e de verdadeiro (V) ou falso (F), com o mesmo nível de 

dificuldade. O Quadro 1 apresenta a distribuição dos itens em cada teste conforme as dimensões 

específicas.  

Quadro 1 - Testes de conhecimentos conforme dimensões específicas 

 

Fonte: dados da pesquisa                         

De acordo com Andrade, Tavares e Valle (2000), a teoria de resposta ao item tem como 

elementos centrais os itens e, não a prova como um todo, portanto, é fundamental que os testes 

tenham alguns itens em comum. O Quadro 2 corresponde aos itens repetidos (dois ou três testes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 As categorizações desses níveis de dificuldade estão de acordo com a localização do item no mapa. 
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Quadro 2 - Itens repetidos em (dois ou três testes) 

 

Fonte: dados da pesquisa                         

Através dos mapas de itens (Teste1, Teste2 e Teste3) que foram obtidos no software 

Winsteps 3.70, pudemos determinar a dificuldade dos itens alicerçado na modelagem Rasch 

(LINACRE, 2010). Os mapas de itens organizam pessoas e itens em uma mesma escala, cuja 

medida é o logits. As pessoas são ordenadas tendo como base a sua concepção em relação ao traço 

latente, ao passo que, os itens são ordenados conforme a sua dificuldade. Dessa maneira, a 

utilização dos modelos Rasch transforma itens em uma mesma métrica do desenvolvimento 

(DEMETRIOU e KYRIAKIDES, 2006), juntando em um mesmo traço latente a habilidade das 

pessoas e a dificuldade dos itens (BOND e FOX, 2001). 

Em cada mapa de itens (ver Figuras 13,14 e 15), é possível observar que no lado direito 

consta os itens de cada teste e sua localização conforme sua dificuldade, enquanto no lado esquerdo 

encontra-se a distribuição da medida da proficiência dos sujeitos que responderam os testes. Ainda 

em relação aos mapas de itens, verifica-se que quanto mais difícil é o item, ele será acertado por 

pessoas de mais alta habilidade (LINACRE, 2006).   

A Figura 13 corresponde ao mapa de itens do Teste 1. 
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Figura 13 - Mapa de itens -Teste 1 

 

 

 

A Figura 14 corresponde ao mapa de itens do Teste 2. 
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Figura 14 - Mapa de itens -Teste 2 

 

 

 

A Figura 15 corresponde ao mapa de itens do Teste 3. 
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Figura 15 - Mapa de itens -Teste 3 

 

Verifica-se, que os mapas de itens apresentam uma distribuição adequada em relação as 

pessoas e aos itens, uma vez que esta distribuição tende a se aproximar de uma curva com formato 

normal, o que pode ser verificado nas Figura 13, 14 e 15. Nos mapas de itens atribuímos cores aos 

itens para diferenciar a sua dimensão específica. A cor amarela, refere-se aos itens de natureza 

conceitual, ao passo que a cor verde se relaciona aos itens de cálculo e a cor azul diz respeito aos 

itens de aplicação da ferramenta matemática. Percebe-se também nos três mapas de itens, que as 

médias de proficiências dos sujeitos está parcialmente inferior as médias das dificuldades dos itens. 
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Isso significa, que os testes em geral estão difíceis para a amostra que participou dessa fase da 

pesquisa. Podemos verificar também através dos mapas, que temos itens nas três dimensões 

específicas, os quais, podem ser classificados como itens fácies, de um médio grau de dificuldade 

e itens difíceis. De uma forma geral, verifica-se que os itens na dimensão específica cálculo na cor 

verde, apresentam uma dificuldade maior em relação aos itens de natureza conceitual e aplicação 

da ferramenta matemática. 

c.2. Roteiros de Aulas 

Na construção dos roteiros de aulas (professor/aluno) que foram elaborados para serem 

aplicados em sala de aula, como objeto de intervenção nas aulas de matemática para estudantes da 

1ª série, constam 3 (três) atividades escritas de diferentes naturezas denominadas de atividade1, 

atividade 2 e atividade 3. Uma parte do conteúdo dos textos das atividades foi elaborado com uma 

busca na literatura científica através de livros de matemática (Ensino Médio), portal do professor 

e o restante do conteúdo foi elaborado pelos pesquisadores.  

Todas as atividades apresentaram questões em que os estudantes deveriam responder 

explicitando o seu entendimento sobre o conteúdo estudado. As questões das atividades não faziam 

alusão diretamente às descrições relatadas nos roteiros de aulas (professor/aluno), uma vez que, 

tinham um caráter de verificar o entendimento do aluno sobre o conteúdo de função polinomial 

do1º grau. O discente para responder as atividades corretamente, não deveria ser estimulado a 

consultar o roteiro de aulas. 

As questões elaboradas para as atividades tiveram um significado puramente didático. Não 

tivemos a preocupação em elaborar questões voltadas especificamente para a pesquisa, visto que 

todas as atividades tiveram foco na aprendizagem dos conteúdos estudados sobre função 

polinomial do 1º grau. As atividades contiveram questões gerais direcionadas para o conteúdo, em 

que o estudante deveria explicitar o seu conhecimento sobre determinados conceitos, assim como 

sobre alguns processos explicitados em desenhos utilizando o papel quadriculado no sentido de 

transformar o tabuleiro em um plano cartesiano de coordenadas � � �. Outras atividades 

abrangeram questões bem definidas que corresponderam a conceitos específicos estudados em um 

dado momento da aula.  

As atividades foram distribuídas para os estudantes após o professor apresentar a exposição 

dos conteúdos referente às aulas 1 e 3, dos módulos I e II do roteiro de aulas. Obtivemos dados 

dos estudantes através das atividades que foram desenvolvidas. Para a resolução da atividade 1, 

foi solicitado aos estudantes que formassem grupos de 4 (quatro) componentes, enquanto a 
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resolução das atividades 2 e 3 aconteceu de forma individual.  Foi concedido um tempo para os 

estudantes resolverem as atividades, em seguida foram entregues ao professor que posteriormente 

fez o fechamento.  

c.3. Jogo Didático 

Após o professor apresentar a exposição dos conteúdos referente às aulas 1 e 3 do roteiro 

de aulas, decidimos conceder dois momentos (4º e 3º) referente as aulas 2 (50 minutos) e 4 (50 

minutos) para os estudantes jogarem o MATGOMOKU (em duplas) na sala de aula utilizando 

cartões contendo os desafios sobre os conteúdos citados. Para esse momento do jogo elaboramos 

um quadro denominado de tempo de jogada para cada grupo (duas duplas).  

Quadro 3 - Fragmento do quadro tempo de jogada – parâmetros do jogo 

 

O Quadro 3 corresponde ao parâmetro do jogo, para que as duplas possam registrar o tempo 

de jogada e a dupla vencedora em cada rodada do jogo. Na parte superior do quadro temos os 

nomes das duplas do grupo, a indicação do conteúdo referente a aula (1 ou 3), logo abaixo consta 

no quadro três tabelas referentes às possíveis rodadas do jogo, sendo que cada tabela contém três 

colunas. Na primeira coluna consta o número de jogadas e nas outras duas colunas o tempo de 

jogada de cada dupla com a indicação da dupla vencedora. 

 

 

 



66 
 

c.4. Diário de Bordo 

O diário de bordo foi utilizado para avaliar o material da intervenção e se constituiu em 

anotações feitas pelo pesquisador levando em consideração os critérios: número das aulas, 

dinâmica das aulas (expositivas e de jogo), particularidades das aulas expositivas, particularidades 

do jogo, particularidades dos grupos e comentários gerais. O Quadro 4 apresenta parte do diário de 

bordo. Na primeira coluna consta o número das aulas. Na segunda coluna relatamos a dinâmica 

das duas partes das aulas: expositiva e de jogo. Na terceira coluna descrevemos as impressões 

gerais sobre as aulas expositivas, particularizando o entendimento dos estudantes sobre o conteúdo 

de função polinomial do 1º grau, a participação dos alunos nas aulas fazendo perguntas ao 

professor sobre o conteúdo que estava sendo ministrado naquele momento da aula, a interação do 

estudante com seus pares e com o professor e alguns acontecimentos que chamaram a atenção do 

pesquisador na aula expositiva. Na quarta coluna contamos sobre a percepção do professor sobre 

a motivação dos estudantes em relação ao momento do jogo MATGOMOKU em sala de aula, 

após estudarem o conteúdo de função polinomial do 1º grau, bem como sobre o que os alunos 

conversavam, se, era em relação ao conteúdo de função, ou, se conversavam sobre outro conteúdo 

ou assuntos que não estavam relacionadas ao tema da aula. Na quinta coluna numeramos os grupos, 

relatamos o que chamou a atenção nesses grupos, assim como o comportamento geral de cada 

grupo durante o momento do jogo. A sexta e última coluna disponibilizamos para o pesquisador 

fazer qualquer comentário e/ou sugestão acerca das aulas expositivas e durante o momento do 

jogo. 
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Quadro 4 - Fragmento do diário de bordo 

 

                Fonte: dados da pesquisa 
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c.5. Questionário de Opinião (Motivação) 

Além dos quatro testes de conhecimento, fizemos uma adaptação de um questionário de 

opinião (Aguiar, 2018), com o objetivo de identificar o grau de afinidade dos estudantes com a 

disciplina matemática, como também outros aspectos que estão relacionados com a intervenção, 

como por exemplo a motivação desde a opinião do estudante para participar da abordagem 

utilizando o jogo didático MATGOMOKU em sala de aula, além da sua percepção em relação às 

características do jogo no que diz respeito a competitividade e cooperação.  No Anexo 02 

apresentamos o questionário de opinião (motivação) sobre o jogo. Destacamos que no tópico 

“SOBRE VOCÊ” do questionário, consideramos o atributo afinidade como um elemento que 

agrega valor e dar sentido a disciplina matemática, tendo em vista a relação de empatia ou de 

aproximação. Desse modo, consta no questionário esse atributo e treze itens, que consideramos 

como prováveis fatores que poderão interferir no progresso do entendimento dos estudantes.  

 

4.3. COLETA DE DADOS  

 

A) Validação  
 

A validação dos materiais consistiu em três procedimentos: validação dos testes de 

conhecimento, validação da intervenção (roteiros de aulas professor/aluno) e validação do jogo. 

Em relação à validação dos testes de conhecimento provenientes do banco de itens, 610 

sujeitos que já estudaram o conteúdo de função polinomial do 1º grau, colaboraram respondendo 

os testes. Participaram da aplicação dos testes professores de matemática que lecionam nas escolas 

participantes e que cederam os seus horários de aulas, bem como aplicaram os testes nos turnos 

matutino e vespertino. O banco de itens foi dividido em três testes, para evitar o efeito do cansaço 

na resolução das questões, assim como para reduzir o tempo de aplicação. Os três testes foram 

distribuídos nas salas de aulas pelos professores de forma aleatória, ou seja, em cada turma foram 

aplicados T1, T2 e T3. Os testes do banco de itens apresentam uma composição de questões 

discursivas, de múltipla escolha e de assertivas verdadeiras e falsas, todas em relação ao conteúdo 

de função polinomial do 1º grau, divididos em itens com caraterísticas em comum parcialmente 

com o mesmo nível de dificuldade. Os testes do banco de itens elaborados pelo pesquisador foram 

submetidos a apreciação dos diretores das escolas. Logo após, a concordância desses, os testes 

foram apresentados aos professores. Os professores e os alunos (mesmo sendo maiores de 18 anos) 
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que concordaram em participar da pesquisa, assinaram os termos TCLE (Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido). Os pais dos alunos que participaram da validação dos testes, também 

assinaram o TCLE. 

Os testes foram aplicados pelos professores de matemática em uma aula de 50 minutos. Os 

estudantes não tiveram acesso ao material de consulta, tendo respondido as questões apenas com 

o entendimento que já possuíam sobre o conteúdo. Para esses testes tivemos uma considerada 

porcentagem de respostas incorretas e em branco, demonstrando que uma parcela dos estudantes 

não tinha conhecimento sobre o que se estava perguntando, estavam bastante inseguros sobre o 

conteúdo estudado ou não tiveram disposição para responder. Esses testes foram respondidos e 

entregues no mesmo dia e também, não foram pontuados pelos professores, seja do segundo ou 

terceiro ano. 

Para a validação da intervenção, contamos com a participação de professores de 

matemática (juízes) com graduação, mestrado ou doutorado, de forma qualitativa a partir dos seus 

comentários e/ou sugestões. Após a construção, os roteiros de aulas (professor/aluno) foram 

enviados para 82 juízes, professores de matemática, sendo que, 44 juízes participaram da 

validação, com uma taxa de retorno de 53,7%. Os roteiros que foram aplicados nas salas de aulas 

de matemática das turmas da 1ª série do Instituto Federal Baiano, campus Santa Inês, é formado 

por dois módulos I e II. Uma parte do conteúdo dos textos dos roteiros foi elaborado com uma 

busca na literatura científica através de livros de matemática (Ensino Médio), artigos, dissertações, 

teses e o restante do conteúdo foi elaborado pelos pesquisadores.  

No que se refere à validação do jogo, 69 estudantes que já viram o conteúdo de função 

polinomial do 1º grau, participaram dessa fase da pesquisa, respondendo um questionário de 

opinião sobre o jogo.  Os sujeitos que colaboraram nesta etapa de investigação estão matriculados 

no curso técnico em Alimentos, integrado ao Ensino Médio, turmas E e F, do Instituto Federal 

Baiano, campus Santa Inês. As turmas são compostas por moças e rapazes com idades variando 

entre 16 e 18 anos. O questionário de opinião foi aplicado pelos professores de matemática das 

turmas de acordo com os horários semanais de aulas. O questionário de opinião sobre o jogo 

(adaptado de Aguiar 2018), apresenta uma composição de questões que leva em conta as 

seguintes categorias: jogabilidade, conteúdo e adequação do jogo. Antes dos alunos responderem 

o questionário, o professor distribuiu os roteiros de aulas, para que os alunos tomassem 

conhecimento das regras e do objetivo do jogo, visto que já estudaram o conteúdo de função 

polinomial do 1º grau. Em seguida, os alunos formaram grupos de quatro componentes para jogar 

(1 aula de 50 minutos), obedecendo às regras do jogo MATGOMOKU. Posteriormente, o 
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professor distribuiu os questionários, solicitou aos alunos que respondessem individualmente e 

entregassem ao final da aula. No Anexo 02 apresentamos o questionário de opinião sobre o jogo. 

 

B) Coleta da intervenção  

Os professores de matemática responsáveis pelas turmas da primeira série dos cursos 

técnicos (Agropecuária, Alimentos e Zootecnia) integrados ao Ensino Médio, do Instituto Federal 

Baiano, campus Santa Inês, onde realizamos a pesquisa foram convidados para participarem da 

coleta de dados, bem como a fazerem alterações na programação do plano de ensino estabelecido 

para ministrar a disciplina durante o período normal de aula. Essas alterações compreendiam 

inserir o jogo MATGOMOKU como um recurso didático para ensinar o conteúdo de função 

polinomial do 1º grau.  

O material elaborado pelo pesquisador (roteiro de aulas/professor-aluno) foi submetido à 

apreciação da Diretoria Acadêmica e das Coordenações de Ensino e de Cursos Técnicos onde foi 

aplicada a intervenção. Após a concordância desses segmentos o material foi apresentado aos 

professores. Combinamos com os professores das turmas A, B e C que a intervenção seria aplicada 

por eles, e mesmo o pesquisador estando presente nos momentos de estudo, ele não seria o 

responsável na condução das aulas. No entanto, nas turmas C, E e F as aulas foram conduzidas 

pelo pesquisador, uma vez que, essas turmas estavam sem professor de matemática no momento 

da pesquisa. 

Após os professores tomarem conhecimento do material tiveram a liberdade para 

discutirem e planejarem as aulas com o pesquisador. Cada professor pôde alterar a sequência dos 

roteiros de aulas, mesmo que o conteúdo estudado tenha sido igual para todos os estudantes, a 

forma de apresentá-lo não foi essencialmente a mesma, garantindo a autonomia docente na 

colaboração.  O material elaborado pelo pesquisador permitiu alguma modificação na abordagem, 

entretanto, delimitou o que seria estudado em relação ao conteúdo de função polinomial do 1º grau 

utilizando o jogo como uma ferramenta de ensino, o que foi aceito pelos docentes 

Logo após o professor ministrar o conteúdo, os estudantes trabalharam tanto em grupo 

como de forma individual. Os grupos foram formados pelos próprios estudantes, ficando mantidos 

ao longo de todo o estudo. Os grupos eram de quatro componentes (duas duplas), sendo que no 

momento do jogo (50 minutos) cada dupla recebeu um kit contendo um tabuleiro medindo 40 

centímetros de largura por 40 centímetros de comprimento, com nove linhas por nove colunas com 
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eixos orientados, peças coloridas, um dado, as regras e cartões (embaralhados) abrangendo o 

conteúdo estudado naquela aula sobre função polinomial do 1º grau.  

Foram ministradas na primeira série 8 aulas por turma (ver Quadro 5), totalizando 48 aulas 

durante a aplicação da intervenção. Apenas as aulas 2 e 3 (expositivas e de jogo) das turmas A, B 

e D foram filmadas. Não foi possível dar continuidade à filmagem das outras aulas tanto nessas 

turmas quanto nas demais, devido a problemas técnicos apresentados pelos equipamentos. A 

primeira aula foi destinada à resolução do teste inicial, que tem o objetivo de sondar entendimento 

preexistente dos estudantes acerca do conteúdo. O teste inicial foi aplicado pelos professores da 

disciplina de matemática e pelo pesquisador em uma aula de 50 (cinquenta) minutos. Os estudantes 

não tiveram material de consulta, tendo respondido as questões apenas com o entendimento que já 

possuíam sobre o conteúdo. Para esse teste tivemos 217 respondentes. Apesar de ainda não ter sido 

ministrado o conteúdo, os estudantes responderam com engajamento.  

A segunda e terceira aulas geminadas de 100 (cem) minutos foram ministradas pelos 

professores e pelo pesquisador. A segunda aula foi delimitada por uma síntese sobre o jogo 

acompanhada de um exemplo de uma partida, bem como da apresentação do conteúdo reta e 

equações do 1º grau, buscando relacionar esse processo ao estudo de função polinomial do 1º grau 

e, de uma atividade em grupo sobre o conteúdo estudado. A terceira aula (50 minutos) foi destinada 

ao momento do jogo (jogando o MATGOMOKU em sala de aula) logo após ser ministrado o 

conteúdo citado anteriormente. 

Na quarta aula realizou-se a resolução do teste intermediário, que sinaliza o entendimento 

do estudante em um dado momento da aplicação da intervenção. Esse teste foi igualmente aplicado 

pelos professores, bem como pelo pesquisador em uma aula de 50 (cinquenta minutos).  Também 

não houve consulta para a resolução das questões. A quinta e sexta aulas, também geminadas de 

100 minutos, foram ministradas pelos professores e pelo pesquisador. Na quinta aula (50 minutos) 

foram estudados os conteúdos lei de formação e gráfico da função polinomial do 1º grau. Já, na 

sexta aula aconteceu outro momento do jogo em sala de aula, dessa vez, utilizando os conteúdos 

que foram sistematizados na quinta aula.  

A sétima aula foi destinada à resolução do teste final, que tem como propósito verificar o 

entendimento dos estudantes após os professores e o pesquisador ministrarem os conteúdos 

propostos conforme o roteiro de aulas. Esse teste também foi aplicado em uma aula de 50 

(cinquenta) minutos, em que os estudantes da mesma forma não tiveram acesso ao material para 

consulta. Finalmente, a oitava aula de 50 (cinquenta) minutos, destinou-se a resolução do teste de 
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retenção que mostra o entendimento dos estudantes após a finalização da intervenção. Para 

responder esse teste os estudantes também não consultaram o material. As atividades realizadas e 

a dinâmica das aulas em cada turma foram registradas pelo pesquisador. O Quadro 5 sintetiza o 

procedimento de cada aula. 

Quadro 5 - Desenho da intervenção 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor 
 

O material (roteiro de aulas) foi estudado no primeiro momento pelos estudantes das turmas 

A, B e D e no segundo momento pelos estudantes das turmas C, E e F de forma simultânea para 

todos os alunos dessas turmas. A intervenção iniciou logo após o término do primeiro trimestre, 

iniciando o segundo trimestre com o estudo do sistema de coordenadas cartesianas. As aulas de 

matemática dessa série não incorporam uma dinâmica de descontinuidade para os conteúdos. As 

atividades propostas para os estudantes não foram avaliadas. Nas turmas a dinâmica das aulas foi 

semelhante em quase todos os aspectos. O conteúdo proposto de função polinomial do 1º grau pelo 

pesquisador através dos roteiros de aulas foi aplicado pelos professores e pelo pesquisador nas 

aulas expositivas e de jogos. As aulas (expositivas e de jogo) ocorreram na sala do laboratório de 

Desenho e Topografia do campus, por ser um ambiente equipado por bancadas, o que facilitou a 

distribuição dos estudantes em grupos de quatro componentes.  

Em todas as turmas o conteúdo estudado foi o mesmo para todos os estudantes, conforme 

o material elaborado pelo pesquisador, com algumas apresentações feitas pelo professor e pelo 

pesquisador utilizando projeção de multimídia. As atividades tinham o objetivo de relembrar o 

conteúdo já estudado, sempre orientadas pelos professores e pelo pesquisador, e recolhidas ao final 

de cada aula. 

Geralmente, o professor e o pesquisador faziam uma breve exposição do conteúdo da aula. 

Em seguida, explicavam como seriam feitas as atividades, e solicitavam aos estudantes para 

resolverem em grupos, ou, de forma individual. Durante todo o decorrer das aulas, davam suporte 

aos estudantes, seja explicando o conteúdo, seja explicitando melhor as atividades. 

Alguns aparatos eventualmente foram utilizados pelos professores para ilustrarem 

determinados conteúdos ou atividades da aula. No entanto, esses aparatos não foram sugeridos no 

roteiro de aulas, tendo cada professor a liberdade para utilizá-los conforme sua necessidade. Em 
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algumas aulas, houve a participação do pesquisador na condução, porém, tal participação foi 

limitada, e ocorreu quando requisitada pelos professores, com exceção das turmas C, E e F, 

assumidas plenamente pelo pesquisador, devido à falta de professor. 

 

4.4. MÉTODOS DE ANÁLISE 

 

A) Validação  

As questões abertas dos testes de conhecimentos, referente ao banco de itens, permitiram 

aos estudantes elaborar vários tipos de respostas sobre o conteúdo de função polinomial do 

primeiro grau, bem como em relação ao seu raciocínio lógico. As respostas das questões abertas 

dos três testes foram tabuladas em uma planilha do Excel contendo, número e nome dos sujeitos, 

escola, série, turma, curso e há quanto tempo estudou o conteúdo de função polinomial do 1° grau. 

Para analisar essas respostas, em cada teste, foi criado um sistema categórico para cada questão 

discursiva, de acordo com o tipo de conteúdo encontrado nas respostas. Além disso, atribuímos 

níveis de complexidade a esses conteúdos de respostas em conformidade com as Categorias de 

Explicitação. Consideramos, que existe uma associação da escala categórica qualitativa com a 

escala do tipo Guttman (GUTTMAN, 1994). O Quadro 6 apresenta um exemplo de uma questão 

do banco de itens categorizada. 
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Quadro 6 - Exemplo de uma questão do banco de itens categorizada 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor  
 

 

De uma forma geral, as Categorias de Explicitação se constituem como um sistema de 

classificação que pode ser facilmente incorporado em ações docentes, pois sua lógica é semelhante 

à que os professores aplicam para corrigirem atividades dos alunos (AMANTES e OLIVEIRA, 

2012). 

B) Intervenção  

De um modo geral, a análise de dados ocorreu levando-se em consideração: i) Análise das 

respostas dos estudantes do questionário de motivação, para verificar como foi a intervenção e 

como ela se desencadeou; ii) Análise de como obter medidas sobre o desempenho comparáveis no 

tempo, de acordo com as respostas dos testes de conhecimento em quatro momentos (teste inicial, 
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teste intermediário, teste final e teste de retenção); iii) Análise de como ocorreu a aprendizagem 

dos estudantes durante a intervenção, comparando os desempenhos médios, a análise da trajetória 

de aprendizagem e dos preditores; iv) Análise exploratória de como ocorreu a aprendizagem nos 

domínios específicos de conhecimento. A partir da utilização desses métodos de análise 

multivariada de dados, pudemos obter indicativos sobre a contribuição do jogo didático 

MATGOMUKU para aprendizagem de conteúdos formais. 
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5. VALIDAÇÃO  

Conforme Pasquali (2009), a validação é de suma importância, visto que, nos propicia uma 

maior garantia em verificar se os instrumentos de pesquisa têm potencial de atingir os objetivos 

esperados, se acessam o entendimento que se pretende medir, se instruem da forma como foi 

planejado e/ou se avaliam o que se pretende. Segundo Amantes, Coelho e Marinho (2015), no caso 

de pesquisas educacionais, o processo de validação de instrumentos no geral garante maior 

confiabilidade no acesso ao traço que se quer investigar e fornece maior coerência interna nos 

procedimentos investigados. A supressão de validação dos testes de uma pesquisa, pode torná-la 

não confiável, devido à ausência de critérios de qualidade em relação a análise dos seus dados 

(RAYMUNDO, 2009). 

5.1.  DESENHO DA VALIDAÇÃO  

Apresentamos um desenho da construção e validação dos instrumentos de intervenção e 

coleta de dados representados na Figura 16. 
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Figura 16 - Desenho da validação 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.2. VALIDAÇÃO AMOSTRAL 

 

A) Jogo  

Inicialmente, 69 estudantes participaram do processo de validação do jogo. Para a 

validação do jogo, foi aplicado um questionário de opinião para os alunos da segunda e terceira 

séries, do curso técnico em Alimentos, integrado ao Ensino Médio, do Instituto Federal Baiano, 

campus Santa Inês. 

Para analisar as respostas dos estudantes em ralação ao questionário de opinião sobre o 

jogo, levamos em consideração como os alunos classificam o jogo em termos de jogabilidade, em 

relação ao conteúdo e, em termos de adequação do jogo para o nível de escolaridade. Para reportar 

a análise, reunimos todos os itens que estão dimensionando uma única característica, por exemplo, 

os itens 1, 2 e 13, que estão dimensionando a questão da jogabilidade, conforme Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Análise da jogabilidade 

 

   Fonte: dados da pesquisa 
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Em relação à questão 1, questionamos diretamente sobre a dificuldade do jogo, e podemos 

perceber que 65,22% das pessoas, classificam o nível do jogo como mediano, enquanto 34,78% 

classificam como fácil. Isso significa que é um bom resultado do ponto de vista de um material 

escolar, porque, podemos avaliar que não teve nenhum obstáculo em relação à questão da 

jogabilidade em si. A questão 2, diz respeito às regras do jogo. Para essa questão, avaliamos que 

a maioria das pessoas sinalizam que as regras são claras e suficientes (86,96%). O que significa 

que não precisamos alterar as regras. Sobre a relação entre a jogabilidade e a função educativa, as 

pessoas avaliam, que o jogo é tanto lúdico quanto educativo, o que também, é um ponto positivo, 

uma vez que afirma nossa de intenção de realizar uma intervenção dessa natureza. Desse modo, 

em relação a jogabilidade podemos afirmar que o jogo está adequado de acordo com os sujeitos 

que avaliaram. 

Em relação ao conteúdo, queríamos avaliar o quanto as pessoas atribuem ao jogo um 

caráter instrucional ou avaliativo, e de que forma o material está contribuindo efetivamente para o 

ensino de conteúdos de matemática. Os itens 3, 4, 10 e 12 representam essa categoria e estão 

apresentados no Gráfico 2.  
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Gráfico 2 - Análise do conteúdo 

 

         Fonte: dados da pesquisa 

 

Em relação à questão 3, constatamos que a maioria das pessoas (79,71%), reportam que o 

material pode ser utilizado para aprender conceitos de matemática, ou seja, ratificam o caráter 

instrucional do jogo, ao passo que uma parcela de 11,59%, classifica apenas como recurso de 

divertimento nas aulas de matemática, e apenas 8,70% acham que é uma ferramenta avaliativa.  

No que diz respeito ao enfoque do jogo, 79,71% das pessoas, apontam que é no conteúdo 

de matemática. Concordando com a questão 3, em que, as pessoas indicam que o jogo pode ser 

um recurso para aprender conceitos de matemática, também, foi apontado que o jogo desenvolve 

habilidades em relação a compreensão formal dos conceitos. Apesar, de indicarem que o jogo é 

igualmente lúdico e instrutivo, reconhecem, que o jogo é apropriado para a aprendizagem de 

conteúdo formal, pois, 69,56%, marcaram essa categoria, e mais ou menos 30%, se dividiram entre 

indicar que o jogo auxilia na compreensão formal dos conceitos e contribui prioritariamente para 

o desenvolvimento de habilidades gerais e específicas.  
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No que se refere ao objetivo educacional do jogo, há uma inconsistência nas respostas, 

porque, acreditam que o jogo é instrucional, que instrui, mas, acham (60,87%), que o principal 

objetivo do jogo é de aplicação do conhecimento que foi aprendido. Pontuamos que, uma coisa é 

o jogo servir para instruir, para que aprendam um conteúdo novo, outra coisa, é o jogo servir para 

aplicar um conhecimento já aprendido. Por exemplo, na questão 3, 79,71%, responderam que o 

jogo é preferencialmente utilizado para aprender conceitos de matemática, isso é, um caráter 

instrucional, mas, apesar disso, apontam que o principal foco não é ensinar o conteúdo, mas, 

aplicá-lo em situações do jogo.  

Em termos de adequação, como explicitado no Gráfico 3, a grande maioria (78,26%), 

acredita que é no primeiro ano do Ensino Médio, o que demostra ser compatível com a estrutura 

curricular já existente.  

Mais ou menos a metade (46,38%) das pessoas, apontou que uma aula de cinquenta 

minutos seria suficiente para a aplicação dessa atividade em sala de aula. A outra metade ficou 

entre uma aula e meia (23,19%) e duas aulas (27,54%). Optamos em manter as duas aulas de cem 

minutos, porque, além de ser apontados por alguns, esses alunos que responderam já haviam 

estudado o conteúdo. Dessa forma, acreditamos que eles tendem a minimizar o tempo.  

No que concerne à utilização desse recurso (o jogo), a grande maioria (52,17%), aponta 

que é depois que o professor terminar o assunto, ou, como uma atividade de revisão ou de avaliação 

(42,03%). Nesse caso, os alunos também não estão reconhecendo o caráter instrutivo do jogo, 

apesar, de terem classificado o jogo como tendo um caráter instrutivo. Percebe-se que os alunos, 

têm uma visão do jogo como recurso de fixação, de avaliação, ou seja, como sendo um material à 

parte. Podemos observar também, que ainda há a concepção de que a instrução formal precede 

qualquer tipo de abordagem diferenciada. Para esses alunos, o jogo é visto só como um adendo, 

pois a instrução formal é necessária.  
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Gráfico 3 - Análise da adequação do jogo 

 

         Fonte: dados da pesquisa 

 

Após analisar o jogo levando em consideração esses parâmetros, verifica-se que ele foi 

validado como sendo instrucional, e que as pessoas apontaram uma alta jogabilidade. Pela 

incoerência das respostas referentes ao caráter instrucional, inferimos que provavelmente há uma 

confusão sobre o papel da ferramenta: instruir, aplicar o conceito ou avaliar. Neste quesito, 

adotamos a perspectiva de que o material tende a ter um caráter mais de aplicação devido à forma 

que foi inserido na intervenção, embora ou outros papéis possuam atributos em maior ou menor 

escala.  

No que se refere ao conteúdo, verificamos que está atendendo ao objetivo de ensinar 

conteúdos de função polinomial do 1º grau, e em relação à adequação, também, foi validado, pois, 

todos apontaram, que dentro dos parâmetros, o jogo está adequado, tanto para a série quanto para 

o tempo que foi alocado. No tocante à melhor forma de utilização do recurso, embora a grande 
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maioria ache que seja no final com caráter instrucional, essa visão está muito arraigada na visão 

tradicional de ensino, em que se tem a instrução formal e depois se tem a instrução utilizando uma 

abordagem mais lúdica. Nós acreditamos que o material vai além da ludicidade, e tem também um 

caráter instrutivo, que associado a instrução formal tem um grande poder de ensino do conteúdo. 

Em relação à questão aberta (número 14), cujo texto é: Relacione críticas, comentários e 

sugestões que julgar relevantes para o aperfeiçoamento desse recurso didático, percebe-se que a 

principal característica observada pelos alunos, é que eles estão reforçando que o jogo tem um 

caráter muito motivacional e de fixação.  

Dentre as características relacionadas destacamos: Esse recurso didático tem um grande 

caráter lúdico por exemplo “Um jogo muito educativo e lúdico, que proporciona diversão e 

conhecimento sobre função afim”, “o jogo de tabuleiro é bom, bastante lúdico e educativo”; outra 

característica observada, é um jogo que promove divertimento por exemplo “O jogo oferece uma 

oportunidade aos alunos de se divertirem enquanto treinam o assunto”; Apontam que é necessário 

saber matemática para jogar; que o jogo serve para aprimorar conhecimentos, por exemplo “O 

jogo aprimorou mais os nossos conhecimentos, porém mesmo com as dificuldades, conseguimos 

recordar o assunto e colocar em prática através do jogo”, “Utilizar o jogo como forma de 

aprendizagem após ter dado o assunto”, “É um jogo interessante que deve ser utilizado como 

ferramenta para o aperfeiçoamento do assunto para esclarecer as dúvidas dos alunos”, “Acredito 

que com o jogo MATGOMOKU, os alunos se sentirão mais prazerosos ao estudar. Mas para jogá-

lo deve-se ter um conhecimento prévio do assunto de função afim”. Apesar da maioria, apontar 

que o jogo aprimora conhecimentos, alguns apontam para o caráter instrucional por exemplo “O 

jogo é um ótimo recurso para ajudar o aluno a compreender de uma forma dinâmica a função 

polinomial do 1º grau”, “O jogo é ótimo! Auxilia na compreensão e aplicação dos conceitos 

matemáticos”, “Acredito que o jogo é uma ótima ferramenta para o conteúdo em sala de aula, 

pois os alunos irão aprender se divertindo. Excelente! ”. Podemos perceber que se trata de um 

jogo que foi muito bem recebido, pois, os alunos ficaram bastante empolgados, fazendo 

recomendações para a sua aplicação: “O jogo é bom, deve ser aplicado em sala de aula”.  

Há algumas sugestões por parte dos alunos, em relação ao uso do jogo, como por exemplo 

“O jogo poderia ser realizado individualmente, sem ser em duplas”, “Acredito que o jogo pode 

ser aplicado desde o nono ano e primeiro ano, por ser quando iniciamos com o assunto. Porém 

seria interessante no segundo e terceiro anos para relembrar o que foi estudado de forma 

didática”, “ O jogo é uma ótima forma didática de ensinar o assunto estudado, porém as regras 

deviam ser mais claras”, “ Se aprende matemática com um bom grau de conhecimento 



84 
 

matemático”. No entanto, as sugestões sobre o número de jogadores não foram atendidas, uma 

vez que não tivemos material suficiente. 

Os estudantes que participaram da validação do jogo, apontam também, características em 

relação ao tempo do jogo que levamos em consideração na intervenção por exemplo “O jogo é 

muito bom de se jogar, porém deve-se estabelecer um tempo para cada dupla jogar”, “Escolher 

um tempo limite para que o oponente possa responder a função e aplicar no jogo”, “Estabelecer 

um tempo limite para os jogadores responderem a decidirem onde posicionar as peças no 

tabuleiro”. Assim sendo, na aplicação da intervenção para esse momento do jogo, elaboramos um 

quadro denominado de tempo de jogada para cada grupo (duas duplas). Esse quadro corresponde 

aos parâmetros do jogo, para que as duplas possam registrar o tempo de jogada e a dupla vencedora 

em cada rodada do jogo.  

De acordo com esses resultados, as modificações sugeridas foram acatadas na medida que 

atenderam à concepção pedagógica do jogo, pois, temos a hipótese de que o mesmo tem um 

potencial para ser uma ferramenta que conjugada com a instrução, favoreça melhor a 

aprendizagem, sem se constituir em mera ferramenta de aplicação.  

B) Banco de itens  

Estamos concebendo a aprendizagem como um processo não-linear, alicerçada por 

elementos observáveis e latentes que são capazes de fornecer evidências de como ela ocorre, 

conforme descrito na seção “APRENDIZAGEM E ABSTRAÇÃO”. Assim sendo, para identificar 

as mudanças nesse traço e estimar medidas relacionadas ao entendimento, o que na perspectiva 

desse estudo caracteriza a aprendizagem dos estudantes submetidos a diferentes abordagens no 

ambiente de ensino, usaremos modelos probabilísticos da família Rasch. 

 Para validar o banco de itens, fizemos uma validação amostral, analisando o ajuste do 

modelo Rasch e a dimensão dos testes que foram aplicados a 610 sujeitos, sendo que 203 

responderam o teste 1, 203 o teste 2 e 204 responderam o teste 3, com um total de 88 itens nos três 

testes. Optamos por utilizar os dados dos escores brutos provenientes das respostas dos estudantes 

em relação aos testes de conhecimentos, para investigarmos o progresso do entendimento dos 

estudantes ao estudarem o conteúdo de função polinomial do 1º grau, utilizando o jogo de tabuleiro 
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MATGOMOKU como um recurso de ensino. As respostas dos testes dos estudantes foram 

tabuladas em uma planilha do Excel que serão analisadas em termos de escala intervalar5.   

Quando temos a intenção de investigar o efeito de uma instrução, unidade de ensino ou 

professor no processo de aprendizagem, Singer & Willet (2003), afirmam que é preciso que haja 

mensuração de um atributo ao longo do tempo, e quando se propõe realizar tal mensuração na 

psicologia e na educação, a maior dificuldade está na natureza latente e na complexidade da 

estrutura desse atributo (AMANTES, 2009). Em se tratando de atributos tais como entendimento, 

conhecimento, atitude, grau de ansiedade da área da Educação e Psicologia que não podemos 

acessá-los diretamente pelos instrumentos que geralmente estão ao nosso alcance (por exemplo: 

tarefas, questionários e testes), devemos recorrer a outras estratégias para investigá-los 

(AMANTES e COELHO, 2015). Esses construtos podem ser interpretados, quando adotamos uma 

teoria que relacione as variáveis latentes que queremos investigar a essas variáveis expressas. 

Assim, adotamos para a investigação o modelo Rasch. Esse modelo está descrito no referencial 

teórico, seção “MODELAGEM RASCH”.  

Para verificar o ajuste e a dimensionalidade do banco de itens, utilizamos o software 

Winsteps 3.70 e rodamos os três testes, denominados de teste 1, teste 2 e teste 3 para análise. Após 

rodar cada teste, obtivemos os seguintes índices (ver Tabela 2 e 3).  

Tabela 2 - Dimensionalidade 

 

                                                           
5 Escala intervalar é usada para diferenciar quantidades iguais entre objetos. Nas escalas intervalares diferenças iguais 
entre números representam diferenças iguais no montante do atributo medido. Sua unidade de medida quando é 
utilizada através dos Modelos Rasch, é o logits (GOLINO e GOMES, 2015). 
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Inicialmente avaliamos a unidimensionalidade do teste. Verifica-se na Tabela 2, que o total 

das variâncias bruta explicada pela medida Rasch no teste 1 é de 27,5% (valor empírico) e, de 

27,7% (valor modelado), isto quer dizer, que a variabilidade da amostra é de 27,5%, sendo que 

72,5% da variância fica sem explicação. Quanto maior a variância explicada pelas medidas, maior 

será o indicativo de que se tem uma medida única que pode explicar toda a variação populacional, 

ou seja, quanto maior a variância das medidas, maior será o indicativo de que o instrumento é 

unidimensional (ALMIRO e SIMÕES, 2015). Além disso, a variância não explicada pelo primeiro 

contraste (10 C), excede o valor 2,0. De acordo com o critério de Linacre (2009), quando se tem 

um eigenvalue do primeiro contraste (10 C) maior que 2,0, significa que há um forte indicativo de 

que o instrumento não é unidimensional. Por outro lado, há indicativos de que a modelagem está 

bem ajustada, uma vez que, os valores do empírico e do modelado estão próximos e, quando 

comparamos os dois, há indícios de um bom ajuste do instrumento.  

O total das variâncias bruta explicada pelas pessoas é de 5,5% (valor empírico) e de 5,6% 

(valor modelado), isto pode significar, que a população em que foram aplicados os testes tem 

pouca habilidade. O total das variâncias bruta explicada pelos itens é de 21,9% (valor empírico) e 

de 22,2% (valor modelado), o que nos leva a entender, que os itens provavelmente estão bem 

ajustados. Portanto, o modelo Rasch para uma dimensão nesse teste, provavelmente não será muito 

adequado, visto que, os resultados apesentados (ver Tabela 2) apontam para a existência de outras 

dimensões (LINACRE, 2009). 

No que concerne ao teste 2, embora a variância explicada pelo componente principal (CP) 

seja elevada, 33,3% (valor empírico) e, 33,5% (valor modelado), o eigenvalue para o primeiro 

contraste (10 C) excede os 2,0 (o valor atingido é 2,4). Diante desse fato considera-se que o teste 

2 apresenta fortes indícios de que também não é unidimensional. O total das variâncias bruta 

explicada por pessoas é de 8,3% (valor empírico) e de 8,4% (valor modelado), o que pode 

significar uma melhora na habilidade das pessoas que responderam o teste. Os índices das 

variâncias bruta explicada pelos itens 25,0% (valor empírico) e de 25,2% (valor modelado), nos 

indica que há um bom ajustamento dos itens. Contudo, os resultados obtidos não confirmam 

claramente a dimensionalidade do teste.  

No que se refere ao teste 3, parece haver um melhor ajuste em relação a medida habilidade 

populacional e a dos itens, conforme demonstram os resultados da variância bruta explicada pelas 

pessoas que é de 9,4%, tanto no valor empírico, quanto no valor modelado. Para esse teste, o valor 

da variância explicada pelo primeiro contraste diminuiu para 2,3, o que ainda não é desejável para 

atender aos critérios de unidimensionalidade do teste (LINACRE, 2009).  
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Por meio da análise do sumário estatístico dos três testes, observa-se na Tabela 3, que o 

Root Mean Square (RMSE) das pessoas, utilizado na avaliação do ajuste dos fatores, apresenta 

valores acima do esperado, o que pode significar que os testes não estão bem ajustados, uma vez 

que valores que indicam um bom ajuste ficam abaixo de 0,05, ou seja, quanto mais próximo de 

zero for o valor de RMSE, melhor é o ajuste do instrumento (FINCH e FRENCH, 2015). 

Tabela 3 - Sumário estatístico 

 

 Observa-se também na Tabela 3, que os valores relacionados a separação dos itens dos 

três testes, associados à confiabilidade, demonstra que está bem ajustado. Linacre (2017), sugere 

para os itens, bons ajustes para separação maior que 3,0 e para confiabilidade maior que 0,9. Por 

outro lado, os três testes, apresentam índices referente a separação das pessoas menores que 2,0, 

associados à confiabilidade menor que 0,9. Conforme Linacre (2017), índices que se referem a 

separação de pessoas menores que dois, e com valores da confiabilidade menor que 0,9, não é 

sensível o suficiente para diferenciar sujeitos que possuem baixas e altas habilidades. Assim, os 

testes podem não estar ajustados o suficiente para diferenciar pessoas com baixa e alta proficiência 

em relação ao conteúdo de função polinomial do 1° grau. Em função disso, para a construção dos 

testes de conhecimento que foram aplicados na intervenção educacional, organizamos os itens de 

acordo com o nível de dificuldade fornecidos pelos mapas de itens, o que pode conferir maior 

robustez aos testes.  

Conforme a Tabela 3, os valores do Alfa de Cronbach são iguais a 0,62 no teste 1, 0,65 no 

teste 2 e 0,81 no teste 3. Esses valores apontam que temos indicadores de confiabilidade para o 

teste 3, o que não ocorre para o teste 1 e 2. De acordo com Maroco e Garcia-Marques (2006), 

quando o valor do alfa de Cronbach está acima de 0,7, há confiabilidade da medida. Por outro lado, 

os autores afirmam que em investigações no campo das ciências sociais, um valor do Alfa de 

Cronbach igual a 0,6, é considerado aceitável quando os resultados obtidos a partir desse 

instrumento levam em consideração o contexto do cálculo do índice. 
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Com relação à análise de ajuste dos itens, levamos em consideração a Mean Square 

Statistic (MNSQ) tendo como base os índices de Infit e outfit. Os índices dos três testes, encontram-

se expostos na Tabela 4. Em conformidade com o critério estabelecido por Linacre (2009), o ajuste 

dos itens é excelente quando os índices de Infit (média dos resíduos quadráticos ponderados com 

a sua variância, que reflete as respostas inesperadas dadas aos itens próximos do nível do sujeito 

no atributo ou traço latente) e outfit (média dos resíduos quadráticos não ponderados, que reflete 

as respostas inesperadas dadas aos itens distantes do nível do sujeito no atributo ou traço latente) 

variam entre 0,50 e 1,50, visto que, o valor 1,00 (considerado ideal) é indicativo de um ajuste 

perfeito (ALMIRO e SIMÕES, 2015). Quando os valores dos itens são menores que 0,50, há 

indicativo de que existe um sobreajuste, valores entre 1,50 e 2,00 indicam um desajuste moderado, 

e índices maiores que 2,00 explicitam um desajuste grave (ALMIRO e SIMÕES, 2015).  

Tabela 4 - Medida dos itens 
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Todos os índices de infit obtidos no teste 1 do banco de itens satisfazem o critério de 

LINACRE, 2009, oscilando entre 0,81 e 1,21, atingindo o valor médio de 0,99. Os índices de outfit, 

que também são avaliados pelo mesmo critério, também são adequados, oscilam entre 0,55 e 1,29, 

com uma média de 0,99, que é um valor próximo do valor médio ideal (1,00). Somente o item 

ME3 (valor 1,7) apresenta um valor de outfit considerado desajuste moderado. No teste 2, o critério 

de Linacre (2009) é igualmente cumprido, apenas um índice de infit do item 2ME2 (valor 1,54) 

indica um desajuste moderado, ao passo que, os índices de infit dos outros 27 itens (96,4%) variam 

entre 0,81 e 1,15, com uma média de 0,97. O mesmo se verifica em relação à estatística outfit, 

cujos índices variam entre 0,06 e 1,16, com uma média de 0,89. O índice de outfit do item 2ME2 

(valor atingido 2,03) apresenta um desajuste um pouco severo, visto que, o ajuste outfit é mais 

sensível aos outliers, sendo capaz de atingir grandes valores em decorrência das respostas atípicas. 

No teste 3, todos os índices de infit cumprem o critério de Linacre (2009). Os valores de infit 

oscilam entre 0,58 e 1,25, com uma média de 0,96 que é quase próximo do valor ideal (1,00). 

Quanto aos índices de outfit o mesmo não acontece, pois, os índices dos itens 3A5d (valor 4,22) e 

3VF8d (valor 1,62) revelam um desajuste grave e moderado respectivamente. Porém, os outros 27 

itens (93,1%) que oscilam entre 0,21 e 1,33, apresentam uma média de 0,61. 

Assim, apesar dos itens ME3, 2ME2, 3A5d e 3VF8d possuírem bons índices de infit, 

revelam um desajuste em relação ao outfit, variando de moderado até severo. Nessa análise, dos 

203 sujeitos que fizeram parte da amostra do teste 1, apenas 2 (0,98%) responderam o item ME3 

de forma correta. Trata-se de um item de natureza conceitual e de acordo com a sua localização 

no mapa de itens apresenta um alto grau de dificuldade. Em relação ao item 2ME2, dos 203 sujeitos 

que compunham a amostra do teste 2, 156 (76,85%) foram eliminados por terem obtido escore 

zero. Examinando o mapa de itens podemos constatar que este item está um pouco acima da média 

na escala de dificuldade, desse modo, o item 2ME2 aponta para um grau de dificuldade médio a 

alto. No que diz respeito ao item 3A5d, apenas 4 (1,96%) dos sujeitos responderam corretamente 

o item. Isso significa que este item, também, apresenta um alto grau de dificuldade, conforme o 

seu posicionamento no mapa de itens. Por sua vez, apesar do item 3VF8d estar localizado na média 

de dificuldade dos itens em relação a habilidade das pessoas, conforme o mapa de itens do teste 3, 

dos 204 sujeitos que compunham a amostra, 108 (52,94%) conseguiram responder corretamente o 

item. Portanto, levando-se em consideração a exposição acima, decidimos excluí-los do banco de 

itens, bem como itens com marcação zero (ver Quadro 7). Não tivemos casos em que sujeitos 

obtiveram pontuação mínima (que erraram todos os itens), ou, pontuação máxima (que acertaram 

todos os itens). De acordo com Bond e Fox (2007), sujeitos que erraram todos os itens estão em 
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um nível de habilidade menor que o teste pode dimensionar, ao passo que, sujeitos que acertaram 

todos os itens possuem habilidades acima do exigido pelo teste (BOND e FOX, 2007). Isso, torna 

inviável a estimativa de sua habilidade pela modelagem Rasch, e enviesaria os parâmetros dos 

itens, se mantidas essas pessoas.  

Quadro 7 - Itens excluídos 

 

Portanto, temos indicação de que o modelo Rasch apresenta um bom ajuste em todos os 

três testes, os valores do empírico e modelado ficaram próximos, há indicação de que a hierarquia 

dos itens está bem ajustada, tanto a separação quanto a confiabilidade estão dentro dos padrões 

esperado. Contudo, parece que o teste para a amostra que foi aplicado, não está discriminando 

pessoas com baixa e alta performance. Assim sendo, essa análise forneceu indicativo de que os 

testes não são unidimensionais, e por isso, conduzimos outra análise, a de definição do modelo 

psicométrico a seguir.  

C) Determinação do modelo psicométrico  

De acordo com a literatura científica, há vários métodos e índices estatísticos para avaliar 

em quantas dimensões o traço latente está dividido. Diante disso, para definir o modelo, 

conduzimos diferentes análises: a análise de componentes principais (ACP), a análise de fatores e 

os valores do Root Mean Square error of Approximation (RMSEA), do Root Mean Square 

Residual (RMSR) e do Tucker Lewis Index (TLI). 

Para a condução da análise de componentes principais e da análise de fatores, processamos 

a análise paralela através do pacote Psych (REVELLE, 2017) no software R (R Development Core 

Team, 2011).  De acordo com  Dancey e Reide (2013), as análises de componentes principais e de 

fatores são utilizadas para reduzir a quantidade de variavéis, denominadas de fatores ou 

componentes. Para os autores, a utilização da análise de fatores ocorre quando um reduzido grupo 

de fatores influencia o conjunto de variáveis observado. Por outro lado, a análise de componentes 

principais em algumas ocasiões, é aplicada para transformar uma grande quantidade de variáveis 

em um conjunto menor de variáveis (DANCEY e REIDY, 2013). 
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Para cada gráfico, logo acima do traçado da linha pontilhada sob as curvas, é possível 

observar o número de fatores e o número de componentes de cada teste sugerido pela análise 

paralela. Verifica-se no teste 1, que a análise paralela aponta um número de seis fatores e cinco 

componentes, conforme o Gráfico 4. 

Gráfico 4 - Análise paralela -Teste 1  

 

         Fonte: dados da pesquisa 

 

No teste 2, a análise paralela sugere um número de cinco fatores e três componentes de 

acordo com o Gráfico 5.  

Gráfico 5 - Análise paralela - Teste 2 

 

           Fonte: dados da pesquisa 
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Já no teste 3, o método da análise paralela indica um número de nove fatores e quatro 

componentes, conforme o Gráfico 6. 

Gráfico 6 - Análise paralela - Teste 3  

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Podemos verificar que a análise paralela sugeriu para os três testes do banco de itens, um 

número de componentes e fatores entre três e nove. Para Fabrigar e Wegner (2011), esse método 

de análise, mesmo não sendo ideal, de um modo geral, é mais preciso quando comparado a outras 

abordagens largamente aplicadas. Assim, Finch e French (2015), sugerem as pessoas que fazem 

pesquisas, utilizarem diferentes abordagens e levarem em consideração vários critérios (DANCEY 

e REIDY, 2013) para decidir o número de fatores. Decidimos tomar como base, além dos critérios 

teóricos, os modelos estatísticos, utilizando os valores RMSEA, RMSR e TLI para verificarmos 

os ajustes para 1, 2, 3, 4 ,5 e 6 fatores, através de uma Análise Fatorial Exploratória (AFE). 

Em relação ao ajuste dos fatores do teste 1, verifica-se na Tabela 5, que obtivemos bons 

ajustes para os valores do RMSR (exceto para o modelo de 1 fator), sigla para Root Mean Square 

Residual (resíduo médio quadrático padrão), uma vez que valores do RMSR menores ou iguais a 

0,08 são considerados bons ajustes, e quando o valor for igual a zero um ajuste perfeito (HU e 

BENTLER, 1999; FINCH e FRENCH, 2015).  
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Tabela 5 - Estatísticas RMSR - TLI – RMSEA 

 

Outro valor estatístico de ajuste dos itens ao modelo verificado na Tabela 5 é o TLI, sigla 

Tucker-Lewis index, índice usado para avaliação do ajuste dos fatores de confirmação dos modelos 

de equações estruturais, também conhecido como o índice de ajuste não compensado (NNFI) 

(PEREIRA, 2013; FINCH e FRENCH, 2015). Para esses valores (TLI), obtivemos ajustes não 

considerados bons (para todos os modelos), pois, para um ajustamento ser considerado bom, os 

valores devem ser maiores ou iguais a 0,90 (FINCH e FRENCH, 2015; HU e BENTLER, 1999). 

Outro valor importante verificado, é o RMSEA, sigla Root Mean Square Error of Approximation, 

que é um dos critérios reconhecidos como mais explicativos na modelagem em estruturas de 

covariâncias, levando em conta o erro de aproximação na população (FINCH e FRENCH, 2015). 

De acordo com a Tabela 5, obtivemos bons ajustes para os valores do RMSEA, visto que para 

bons ajustes, os valores devem ser menores ou iguais a 0,05 (FINCH e FRENCH, 2015; GOLINO 

e GOMES, 2015). Dessa maneira, os modelos com 2, 3, 5 e 6 fatores são os que apresentam os 

melhores valores para esse teste. 

No que diz respeito ao teste 2, verifica-se na Tabela 5, que todos os fatores apesentam 

valores do RMSR e RMSEA que se ajustam aos índices sugeridos pela literatura científica. Por 
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outro lado, apenas o modelo de 6 fatores do TLI apresenta um bom ajuste. Desse modo, os modelos 

com 2, 4, 5 e 6 fatores são os que apresentam os melhores índices para esse teste. Ainda de acordo 

com a Tabela 5, verifica-se no teste 3, que os modelos apresentam um bom ajuste do instrumento 

em relação aos valores do RMSR e RMSEA apenas para 5 e 6 dimensões. Para 3 e 4 dimensões, 

estão ligeiramente fora do recomendável, uma vez que para um bom ajuste os valores devem ser 

menores ou iguais a 0,05. O que não ocorre com os valores dos fatores do TLI. Assim sendo, os 

modelos com 3, 4, 5 e 6 fatores são os que apresentam os melhores índices para esse teste.  Enfim, 

a partir desses resultados, aplicamos ainda o teste ANOVA, para avaliar dentre aqueles modelos 

que se ajustam de forma semelhante aos dados, aquele que é o mais adequado. Fizemos isso, por 

meio de uma comparação de modelos, utilizando a Análise de Variância Genérica (ANOVA), 

através do pacote lavaan (ROSSELL, 2012) no software de estatística R.  

Na comparação dos modelos, analisamos as estatísticas Akaike Information Criterion 

(AIC), Bayesian Information Criterion (BIC), (qui-quadrado) ��e o valor-p ou probabilidade de 

significância, para verificarmos se há diferença significativa entre os modelos analisados.  

Foi feita uma comparação de seis modelos, o primeiro assumindo uma dimensão 

(Modelo1), o segundo, duas (Modelo2), o terceiro, três (Modelo3) o quarto, quatro (Modelo4), o 

quinto cinco (Modelo5) e o sexto seis (Modelo6) bem como, a diferença no AIC e BIC na 

comparação dos modelos. A Tabela 6 demonstra os resultados. 

Verifica-se, na Tabela 6, que há diferença estatística entre todos os modelos, exceto os 

modelos 5 e 6 do teste 1 (� > 0,05), indicando que o modelo 1 é estatisticamente diferente do 

modelo 2. O modelo que assume duas dimensões possui mais informação que o modelo de uma 

dimensão, isso também pode ser visualizado no critério de informação AIC. O mesmo ocorre na 

comparação do modelo 2 com o 3 e do modelo 3 com o modelo 4, mas, no BIC, o mesmo não 

ocorre. O BIC é um dos critérios utilizado na medição do ajuste do modelo relativo, que reflete a 

quantidade de variância nos indicadores observados, não explicada pelo modelo. De acordo com 

Tezza (2012), o AIC eventualmente tende a superestimar o número de dimensões. Já o BIC, em 

alguns casos, pode subestimar. Esses índices, são baseados no modelo qui-quadrado, e é 

interpretado de tal forma que o modelo com menor valor apresenta um ajuste melhor aos dados 

(FINCH e FRENCH, 2015). 
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Tabela 6 - Comparação de modelos 

 

 

Na comparação entre o modelo de três dimensões e o modelo de quatro dimensões não há 

diferença significativa, indicando que a utilização de um modelo de quatro dimensões pode não 

fornece mais informação do que um modelo de três dimensões. Portanto, o teste de diferença de 

qui-quadrado (��) indica que o conjunto de dados pode ser tratado como um modelo contendo três 

fatores. A mesma conclusão é obtida ao se comparar, o número de informação medida em cada 

modelo utilizando os critérios AIC e BIC (TEZZA, 2012). Os valores podem ser visualizados na 

Tabela 7, que contém os índices de AIC e BIC para os modelos de um, dois, três, quatro, cinco e 

seis dimensões. Nota-se que as diferenças entre os valores de AIC e BIC entre os modelos são as 

mesmas apresentadas na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Índice de AIC e BIC para os modelos 

 

No teste 2, verifica-se, também que há diferença estatística entre o modelo 3 e o modelo 4, 

ocorrendo o mesmo na comparação em relação ao modelo com quatro dimensões e o modelo de 

cinco dimensões. Isso indica que um modelo de quatro dimensões pode fornecer mais informação 

do que um modelo de cinco dimensões. A mesma conclusão é obtida (ver Tabela 7) ao se comparar 

a quantidade de informação medida em cada um dos modelos individualmente utilizando os 

critérios AIC e BIC (TEZZA, 2012).  

Já no teste 3, na comparação entre o modelo de quatro dimensões e o modelo de cinco 

dimensões há diferença significativa, pois, 0,004 < 0,05, o que pode indicar que um modelo de 

quatro dimensões pode não fornecer mais informação do que um modelo de três dimensões (Tabela 

7). Verifica-se que, pelo critério BIC, há duas dimensões no construto. Portanto, o critério de BIC 

para esta análise é o mais adequado pois é reforçado pelo teste de qui-quadrado apresentado na 

Tabela 7. 

Sendo assim, as análises estatísticas realizadas não são conclusivas quanto ao número exato 

de dimensões, indicando que possivelmente o conjunto de itens possui 3 ou 4 dimensões. Optamos 

pelo modelo de 3 dimensões específicas e uma geral por ser menos complexo (FINCH e FRENCH, 

2015; GOLINO e GOMES, 2015). A partir daí, para a separação das cargas fatoriais, utilizamos 
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os dados da Tabela 8, obtidos a partir do software R (R Development Core Team, 2011). Para 

Comrey e Lee (1992 apud LAROS, 2012), valores para cargas fatoriais maiores ou iguais a 0,71 

são excelentes, maiores que 0,63 são consideradas muito boas, maiores que 0,55 são boas, maiores 

que 0,45 razoáveis e maiores que 0,32 pobres. Cargas fatoriais para a variável representar um fator 

deve estar acima do valor absoluto 0,30 (LAROS, 2012).  

Tabela 8 - Cargas fatoriais referentes aos itens que compõem os testes (T1 - T2 - T3) 

 

Em seguida, primeiro tentamos dar sentido a elas verificando o conteúdo dos itens (por 

exemplo: como determinar a lei de formação de uma função a partir do gráfico, como calcular o 

valor numérico de uma função, como verificar a partir do gráfico se a função é crescente ou 

decrescente etc). Contudo, ao avaliarmos os agrupamentos, o tipo de classificação que tínhamos a 

priori não foi verificada, o que nos fez descartar o modelo por conteúdo pré-estabelecido. 

Partimos, dessa forma, para outra estratégia, verificar a natureza dos itens, ou seja, qual o 

tipo de habilidade que eles demandavam para que os problemas fossem resolvidos. Verificamos 

se o item estava demandando algo sobre aplicação, ou se era algo sobre cálculo, ou se era algo do 

tipo conceitual. Assim, conseguimos dar sentido para a separação das cargas que foram feitas. 

Desse modo, a dimensão geral, diz respeito ao entendimento sobre função polinomial do 1º grau, 
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compreendendo todos os itens ora classificados em Aplicação da ferramenta matemática, Cálculo 

e Conceitual. 

Os itens classificados na dimensão específica Aplicação da Ferramenta Matemática, são 

aqueles em que o estudante deve mobilizar os conhecimentos conceituais sobre o conteúdo, no 

sentido de desenvolver o seu pensamento lógico para chegar ao resultado, utilizando o uso de 

conhecimentos matemáticos. Por sua vez, os itens classificados na dimensão específica cálculo, 

são aqueles que estão acessando o entendimento do estudante em relação à aplicação da fórmula 

matemática, sem necessariamente resolver um problema que a envolva. No que diz respeito, a 

dimensão específica conceitual, os itens compreendem a definição para estabelecer as relações 

matemáticas e o significado teórico das grandezas e/ou fenômenos envolvidos, verificando se os 

estudantes têm a percepção do domínio da linguagem científica e do significado dos conceitos. O 

percentual de itens classificados em cada dimensão específica corresponde a: aplicação (20,78%), 

cálculo (36,36%) e conceitual (42,86%). O Quadro 8 apresenta exemplos da classificação de três 

itens de acordo com a dimensão específica. 
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Quadro 8 - Exemplos da classificação de itens na dimensão específica 

 

Utilizando o software R, realizamos a Análise Fatorial Confirmatória (CFA) a fim de 

confirmar a classificação dos itens. Definimos os modelos de três dimensões dos scripts, rodamos 

a Análise fatorial confirmatória (CFA) no software R e obtivemos os seguintes índices de ajustes 

(ver Tabela 9).  
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Tabela 9 - Modelo de 3 dimensões 

 

Pela Tabela 9, temos que os valores do CFI, sigla Comparativa Fit Index, que é a razão 

entre o acerto do modelo em estudo e o acerto do modelo mais inferior, indicam um bom ajuste 

para os testes 2 e 3 (CFI = 0,994 e CFI = 0,903) respectivamente e, um ajustamento razoável para 

o teste 1 (CFI = 0, 892).  O CFI está relacionado com o tamanho da amostra. Para valores acima 

de 0,9 há indicativo de um bom ajuste do modelo (PEREIRA, 2013).  

Os valores do TLI, índice usado para avaliação do ajuste dos fatores de confirmação dos 

modelos de equações estruturais, também conhecido como o índice de ajuste não compensado 

(NFI), está em 0,881 para o teste 1, e 0,894 para o teste 3, o que é considerado um ajustamento 

razoável, já para o teste 2, esse índice é de 0,994, o que é considerado um ajustamento muito bom, 

pois, para um ajustamento ser considerado muito bom, esse valor deve estar entre 0,9 a 0,95 

(FINCH e FRENCH, 2015).  

Em relação aos índices do RMSEA, que é um dos critérios reconhecidos como mais 

explicativos na modelagem em estruturas de covariâncias, levando em conta o erro de aproximação 

na população, os valores do RMSEA para os três testes estão abaixo de 0,05, o que é considerado 

um ajustamento muito bom (FINCH e FRENCH, 2015). Para os valores do SRMR sigla para Root 

Mean Square Residual (resíduo médio quadrático padrão) dos três testes, verifica-se que esses 

índices estão abaixo de 0,08, o que é considerado também um bom ajuste, visto que Hu e Bentler 

(1999), sugerem que os valores do RMSR sejam menores ou iguais a 0,08, para que se tenha um 

modelo bem ajustado aos dados. Diante dos resultados obtidos com as análises apresentadas, 

validamos o modelo de três dimensões para os três testes. Portanto, o modelo foi validado pela 

CFA e tem três dimensões: APLICAÇÃO DA FERRAMENTA MATEMÁTICA, CÁLCULO e 

CONCEITUAL. As Figura 17, 18 e 19, mostram os diagramas dos modelos. 
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Figura 17 - Representação gráfica do modelo (Teste 1) 

 

                                     Fonte: dados da pesquisa 

Figura 18 - Representação gráfica do modelo (Teste 2) 

 

                                Fonte: dados da pesquisa 
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Figura 19 - Representação gráfica do modelo (Teste 3) 

 

                             Fonte: dados da pesquisa 

 

5.3.  ANÁLISE DA VALIDAÇÃO PAREADA 

 

A) Categorias das respostas abertas  

A partir das respostas das questões abertas dos testes de conhecimento referente ao banco 

de itens, conduzimos uma análise qualitativa utilizando o sistema de categorias de explicitação. 

Para a construção desse sistema, levamos em consideração a avaliação de todos os itens discursivos 

e as respostas dos alunos em relação ao conteúdo abordado nos três testes. Como relatado 

anteriormente, as respostas dos alunos não apresentaram um padrão que pudéssemos avaliar com 

exatidão o conteúdo de suas respostas. Assim, elaboramos um sistema de categorias para cada 

questão aberta, fundamentado nos conceitos e conteúdos das respostas. O objetivo da nossa análise 

de explicitação está voltado para a organização das categorias específicas e do relato dos níveis de 

entendimento com exatidão. 

Optamos para essa análise em utilizar as Categorias de Explicitação, levando em 

consideração a concepção docente de avaliação de um conteúdo. De acordo com Amantes e 

Oliveira (2012) nessa concepção, avaliamos a coerência e a correspondência do que é explicitado 

com a acepção acadêmica dos conceitos. Deve-se partir do pressuposto de que a forma de explicitar 

corretamente um entendimento está associada há como o sujeito articula os elementos a ele 

relacionados, uma vez que, o entendimento sobre algo pode estar mais ou menos articulado, sendo 
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sua explicitação na forma declarativa um indício do nível desse entendimento (AMANTES e 

OLIVEIRA, 2012).  

A base do sistema de explicitação está em avaliar a exatidão das respostas tendo-se como 

parâmetro as definições acadêmicas dos conceitos, o que normalmente é feito por professores em 

suas avaliações. Nessa lógica, buscamos trabalhar com as ideias centrais explicitadas como um 

todo, sem nos preocupar em reconhecer e avaliar os elementos e suas relações de modo sistemático.  

Para a construção do sistema de categorias consideramos as respostas dos alunos e as 

leituras dos itens. Inicialmente, elaboramos um sistema levando em conta a perspectiva docente, 

ou seja, levamos em consideração os conteúdos e conceitos que pudessem estar presentes nas 

respostas. Posteriormente, fizemos várias leituras das respostas e um número maior de elementos 

foi incorporado ao sistema e outros elementos acabaram sendo descartados. Repetimos esse 

procedimento por várias vezes, até que as categorias pudessem abranger a expectativa do professor 

e aos dados que as categorias se reportaram. 

Para o processo de validação por pares, elaboramos um questionário com determinados 

critérios para que os pares avaliassem o material, assim como sua adequação para o estudo do 

conteúdo de função polinomial do 1º grau. A Figura 20, apresenta parte do questionário de 

validação do sistema de categorias. 

Figura 20 - Fragmento do questionário de validação - sistema de categorias 

 

Na primeira coluna constam as questões abertas que serão identificadas pelos discentes. Na 

segunda coluna elaboramos os níveis de complexidade das respostas corretas (barema). Na terceira 
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coluna contém as respostas dos alunos que mais se destacaram e, a quarta coluna destinamos para 

o juiz categorizar as respostas dos alunos de acordo com os níveis de complexidade estabelecido 

pelo pesquisador. 

Participaram da validação do sistema categórico das questões abertas dezesseis juízes 

(professores de matemática), sendo que, onze participaram da primeira rodada e cinco da segunda 

rodada. O sistema categórico das questões abertas do banco de itens foi validado em duas rodadas, 

tendo em vista um problema na coleta de dados.  

Em um primeiro momento, foi encaminhado para 11 juízes o material. Alguns, além de 

classificar as respostas dos alunos, fizeram comentários tanto do material quanto do conteúdo. 

Também foram apresentadas sugestões de naturezas diversas. Algumas foram atendidas na sua 

totalidade, outras auxiliaram na reelaboração do material. 

Após essa avaliação, encontramos incoerência no sistema categórico da questão A1.   Nessa 

questão, para o nível 1 foi apresentado uma descrição que na verdade não correspondia ao nível 

mais complexo, assim sendo, o sistema que era de 4 níveis passou a ser de 5 níveis. O material foi 

reelaborado, ajustamos o sistema categórico e fizemos uma nova rodada. Nessa segunda rodada, 

cinco juízes responderam o material nos mesmos parâmetros já descritos. 

Para validar o sistema categórico (1ª e 2ª rodada) utilizamos a estatística descritiva a partir 

do Índice Percentual de Concordância (IPC). Com esse método, verificarmos a concordância entre 

eles a partir da frequência de marcação das respostas. No Gráfico 7 apresenta-se os dados sobre a 

concordância entre os juízes (1ª rodada). 

Podemos verificar no Gráfico 7, que para a maioria das questões o índice de concordância 

está alto. Temos uma discordância nas respostas 1, 2, 4, 8, 9 e nas demais a concordância é de 

100%. Uma interpretação para isto, é que, as perguntas abertas estão muito direcionadas em 

relação as respostas, ou seja, elas não dão margens para muitas extrapolações e o sistema 

categórico está bem ajustado para poder avaliar todas as respostas possíveis. Portanto, podemos 

inferir que o sistema categórico está adequado, considerando a análise pelo Índice Percentual de 

Concordância (IPC). 
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Gráfico 7 - Concordância entre os juízes (IPC - 1ª rodada) 

 

 

No Gráfico 8 apresentamos os dados sobre a concordância entre os juízes (2ª rodada). 

Gráfico 8 - Concordância entre os juízes (IPC - 2ª rodada) 

 

 

Pelo Gráfico 8, avaliamos que houve maior dispersão nas respostas 1, 2 e 5, sendo mais 

acentuada nas respostas 2 e 5. As respostas 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 e 20 tiveram 100% 

de concordância. O restante das respostas, apresentou um bom índice de concordância. Deste 
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modo, pode-se concluir, que nesta segunda rodada, os resultados confirmam a análise anterior, ou 

seja, o sistema categórico está adequado. 

Além do índice percentual de concordância, utilizamos o coeficiente Kappa proposto por 

Cohen (1960). De acordo com Fonseca, Silva e Silva (2007), o coeficiente Kappa é um dos mais 

utilizados para classificar dados em categorias nominais, ou seja, esse coeficiente mede a 

concordância de cada juiz com o padrão de resposta do pesquisador.  Para Perroca e Gaidzink 

(2003), o coeficiente Kappa é uma medida de associação usada para descrever e testar o grau de 

concordância (confiabilidade e precisão) em uma determinada classificação. Os valores de Kappa 

podem variar de 0 (nenhuma concordância) a 1 (concordância quase perfeita), ou seja, quanto 

maior o valor, mais forte é a concordância (ver Tabela 10). Para obter essas medidas, foi utilizado 

o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20.  

A Tabela 10, apresenta os valores de Kappa e os seus níveis de concordância. 

Tabela 10 - Valores de Kappa e seus níveis de concordância 

 

Na Tabela 11 apresentamos os dados da análise de kappa para a concordância de cada juiz 

com o padrão de resposta do pesquisador (1ª rodada). 
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Tabela 11 - Valores de concordância (Kappa) com o padrão de resposta (1ª rodada) 

 

 

Observa-se que houve nove concordâncias praticamente perfeitas (juízes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

10 e 11) e duas concordâncias substanciais (juiz 8 e 9). Obteve-se também, uma média de valores 

igual a 0,94 de concordância dos juízes com o padrão de resposta, o que de acordo com a teoria do 

coeficiente Kappa de Cohen (1960) significa uma concordância quase perfeita.  

Contudo, encontramos nessa análise problemas de interpretação que possam ter enviesado 

esse resultado. Provavelmente, o questionário e o material não estavam adequados, o que gera 

pouca margem de interpretação, como não tivemos variabilidade da concordância, então 

resolvemos reformular todo o material e também os critérios. Por isso, fizemos outra validação. 

Na Tabela 12 apresentam-se os dados da análise de kappa para a concordância de cada juiz 

com o padrão de resposta do pesquisador na segunda validação (2ª rodada). 

Tabela 12 - Valores de concordância (Kappa) com o padrão de resposta (2ª rodada) 

 

Verifica-se que todas as concordâncias das estatísticas estão no nível substancial (juízes 1, 

2, 3, 4 e 5). A média de valores em relação a concordância dos juízes com o padrão de resposta do 

pesquisador é de 0,7002, o que de acordo com os fundamentos do coeficiente Kappa de Cohen 
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(1960) significa uma concordância substancial. Nessa rodada tivemos um padrão mais coerente de 

concordância. Os participantes dessa fase eram pessoas mais experientes e entenderam melhor o 

barema e as instruções que foram modificadas, bem como o instrumento redimensionado. Deste 

modo, consideramos que o sistema categórico elaborado para avaliar as respostas abertas dos 

estudantes se mostrou adequado. 

Para dar um maior suporte ao procedimento de validação pareada, aplicamos, além do IPC 

e Kappa, o coeficiente de concordância de Kendall. Esse coeficiente indica o grau de associação 

de avaliações ordinais feitas por vários juízes. Geralmente o coeficiente Kendall é usado em análise 

de concordância de atributos e, seus valores podem variar de 0 até 1 (Estatísticas Kappa e 

coeficientes de Kendall). Quanto mais alto for o valor do coeficiente de Kendall, mais forte é a 

associação, ou seja, um coeficiente alto ou significativo, significa que os avaliadores estão 

aplicando o mesmo padrão quando avaliam as amostras. 

Na Tabela 13 temos os dados da análise de Kendall para a concordância de todos os juízes 

com o padrão de resposta do pesquisador (1ª rodada). 

Tabela 13 - Valores de concordância (Kendall) com o padrão de resposta (1ª rodada) 

 

 

Verificamos que os valores dos coeficientes Kendall estão variando de 0,604 a 1,00, entre 

os juízes e o padrão de resposta do pesquisador.  Observamos também, que houve uma forte 

associação entre os juízes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 e o pesquisador (100% de concordância), e 

entre os juízes (100% de concordância). Isso significa, que os avaliadores estão aplicando o mesmo 

padrão quando avaliam as amostras. Uma boa associação foi encontrada entre os juízes 8 e 9 e o 

pesquisador (79,2% e 60,4% respectivamente) quando avaliam as amostras. Assim sendo, os 
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resultados dessa análise concordam com as anteriores e, a partir disso, pode-se inferir, que o 

sistema categórico está adequado e validado. 

Na Tabela 14 encontram-se os dados da análise de Kendall para a concordância de todos 

os juízes com o padrão de resposta do pesquisador na 2ª rodada. 

Tabela 14 - Valores de concordância (Kendall) com o padrão de resposta (2ª rodada) 

 

  

Percebe-se uma concordância fraca explicada pelo baixo índice de significância do juiz 3, 

com um valor do coeficiente de Kendall igual a 0,296. Isso quer dizer, que para este avaliador não 

está sendo aplicado o mesmo padrão de avaliação das respostas dos alunos de acordo com o 

sistema categórico. Embora a subjetividade seja inerente a qualquer tipo de avaliação, não 

descartamos a hipótese de falta de clareza no que diz respeito a compreensão do sistema categórico 

por parte do avaliador. Por outro lado, o instrumento tem bons índices de concordância entre os 

juízes e, entre os juízes e o padrão de resposta do pesquisador, visto que, os níveis de concordância 

variam de 0,521 a 0,884.  

B) Intervenção  

O processo de intervenção retrata de que modo o pesquisador interferiu no 

desenvolvimento de conceitos e/ou habilidades matemáticas do sujeito. Segundo Souza (1996), 

durante a intervenção, o procedimento adotado pelo pesquisador interfere no processo, objetivando 

compreendê-lo, explicitá-lo ou corrigi-lo. Assim sendo, tais interferências não podem ocorrer ao 

acaso, são geradas por uma hipótese explicativa das ações e verbalizações do sujeito. As hipóteses 

foram sendo levantadas pelo pesquisador e testadas através de questionamentos, durante o 

processo de intervenção. 

Grando (2000), pontua que a intervenção “consiste em criar situações tais que o aluno é 

chamado a agir mentalmente, de uma maneira que seja estruturante, integrando suas ações num 

sistema de coordenação e de composição operatória” (GRANDO, 2000, p.66). O papel do 
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pesquisador foi justamente de criar situações desse tipo, que levassem os sujeitos a refletirem sobre 

suas próprias ações no jogo, no sentido de rever seus procedimentos e estratégias criadas.  

Os materiais do professor e do aluno denominados de roteiros de aulas são compostos por 

dois módulos, conforme descrito na seção “INSTRUMENTOS DE PESQUISA”, sendo que o módulo 

I, aborda os textos referente às aulas 1 e 2, e está dividido em quatro momentos, enquanto que o 

módulo II, diz respeito aos textos das aulas 3 e 4, e está dividido em três momentos. Os roteiros 

de aulas foram utilizados como um recurso didático em sala de aula, em que consta uma descrição 

da ação do professor em cada momento da aula, sendo quatro aulas por turma, para ministrar o 

conteúdo de função polinomial do 1º grau com a utilização do jogo de tabuleiro MATGOMOKU. 

De posse dos materiais avaliados, realizamos uma análise qualitativa a partir dos comentários e 

das sugestões apresentadas pelos Professores de Matemática (juízes). Para essa análise buscamos 

encontrar padrões que fossem recorrentes em cada momento da aula. Os padrões de 

comentários/sugestões encontram-se relatados nos Quadro 9 e 10 (Padrões de 

comentários/sugestões) - Validação por pares (roteiro de aulas com o jogo - professor/aluno). 

 

Quadro 9 - Padrões de comentários/sugestões -Validação pares (roteiro de aulas com jogo - prof) 
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Quadro 10 - Padrões de comentários/sugestões - Validação pares (roteiro de aulas com o jogo - aluno) 

 

 

Como resultado dessas análises, os roteiros de aulas com jogo passaram por ajustes, houve 

alteração na dinâmica das aulas, inserimos o conteúdo de função polinomial do 1º grau de forma 

mais explicita, melhoramos a jogabilidade, sempre associando o jogo ao conteúdo, em 

conformidade com o que foi sugerido, acrescentamos mais atividades aos roteiros, bem como 

procuramos enfatizar mais atividades envolvendo pares ordenados. A versão final dos roteiros de 

aulas com jogo (professor/aluno) aplicada na intervenção, encontra-se nos apêndices A e B. 
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6. ANÁLISE 1.  ESTUDO DO CONTEXTO E OPINIÃO SOBRE O JOGO 

Neste capítulo queremos responder a seguinte pergunta: Como foi a intervenção e como 

foi a motivação que ela desencadeou? Para responder a essa pergunta utilizamos o Diário de bordo 

e o questionário de opinião (Motivação) sobre o jogo. 

A intervenção educacional foi elaborada para ser aplicada como um recurso didático, tendo 

como participantes estudantes de seis turmas da 1ª série dos cursos técnicos integrados ao Ensino 

Médio do Instituto Federal Baiano (campus Santa Inês) que não tinham estudado os conteúdos 

sobre função polinomial do 1º grau. Na intervenção, foram ministradas oito aulas por turma 

(conforme desenho do Quadro 5), cada aula com duração de cinquenta minutos, perfazendo um 

total de 48 aulas (2.400 minutos). Utilizamos o diário de bordo para registrar as anotações de cada 

aula (expositiva e de jogo) em todas as turmas, levando em consideração os critérios: número de 

aulas, dinâmica das aulas (expositivas e de jogo), particularidades das aulas expositivas e do jogo, 

particularidades dos grupos e comentários gerais. As anotações do diário de bordo foram utilizadas 

para construir os Mapas de Episódios. Ao final da intervenção foi aplicado um questionário de 

opinião sobre o jogo (Motivação), para identificar o quanto a dinâmica com jogos engajou e 

motivou os estudantes e de que modo isso ocorreu. 

6.1. Descrição da intervenção 

Para cada aula foi construído um Mapa de Episódio, contendo as descrições das demarcações 

de episódios de acordo com os critérios estabelecidos no diário de bordo. Os episódios foram 

demarcados levando em consideração os seguintes aspectos: i) Dinâmica das aulas - Está 

relacionado a episódios sobre as ações do professor na condução dos conteúdos estudados, bem 

como em outros conteúdos que são pré-requisitos para o estudo de função polinomial do 1º grau; 

ii) Particularidades da aula expositiva - Estão presentes episódios sobre as discussões no campo 

dos conceitos e conteúdos que foram tratados nas atividades realizadas tanto em relação as aulas 

expositivas quanto em relação as aulas com o jogo. Também fazem parte desses episódios, 

descrição do entendimento dos alunos, participação, interação aluno com aluno e aluno com 

professor, bem como o comportamento geral de cada grupo; iii) Particularidades sobre o jogo - 

Dizem respeito a episódios relacionados a forma como os alunos acolheram o jogo, como também 

a episódios que retratam de que forma os alunos lidaram com a abordagem e as atividades 

realizadas. O Quadro 11, mostra um recorte de um Mapa de Episódio referente a uma determinada 

turma como exemplo. No Apêndice I, apresentamos os mapas de episódios. 
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Quadro 11 - Exemplo de Mapa de Episódio  

 

 

Após a construção dos mapas de episódios para cada turma (6 turmas) a partir dos critérios do 

diário de bordo, descrevemos o contexto de como o jogo foi aplicado de acordo com o desenho da 

intervenção. Ressaltamos que na primeira aula foi aplicado o teste inicial, na quarta aula o teste 

intermediário, na sétima o teste final e na oitava aula o teste de retenção, que foi aplicado três 

meses depois. Para cada turma avaliamos os elementos especificados nos mapas de episódios. 

Em relação a dinâmica das aulas, pudemos observar que a dinâmica foi a mesma para todas as 

aulas, sendo que na segunda aula, o professor explica que o jogo será utilizado como um recurso 

didático para ministrar o conteúdo de função polinomial do 1º grau no campo numérico dos 

números reais, e diz que devido a uma limitação do recurso, para se trabalhar o jogo, será utilizado 

o conjunto dos números inteiros. O professor relata que essa aula e a quinta serão expositivas e 

serão abordados os conteúdos: reta e equações do 1º grau com as variáveis x e y, e lei de formação 

e gráfico da função.  
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Verificamos também, que na segunda aula o professor solicita aos alunos que peguem os roteiros 

de aulas para fazer uma leitura sobre o jogo, as adaptações que foram feitas para jogar o 

MATGOMOKU em sala de aula e fez uma síntese ao final da leitura para os alunos. Em seguida, 

solicita aos alunos que acompanhem um exemplo de uma partida. Neste momento há uma 

participação efetiva na aula, o professor e os alunos discutem bastante sobre pares ordenados, 

como também sobre a localização desses pares nas intersecções dos vértices do tabuleiro. Logo 

após, o professor solicita aos alunos que formem grupos de 4 componentes (duas duplas) para 

resolver as atividades, bem como para jogar (dupla contra dupla) na terceira e na sexta aulas, 

levando em consideração os conteúdos abordados na segunda e quinta aulas.  

No que diz respeito às particularidades da aula expositiva, verificamos que na segunda aula, em 

todas as turmas, o professor inicia o conteúdo revisando procedimentos básicos no que se refere a 

calcular, resolver, identificar variáveis e equações do primeiro grau com duas variáveis x e y e, 

investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano. 

Logo após, o professor projeta a imagem do tabuleiro, identifica os eixos e mostra como posicionar 

as peças sobre uma intersecção entre os vértices dos quadrados do tabuleiro e a reta determinada 

pela equação. Solicita aos alunos que mantenham os grupos de 4 componentes para resolver a 

atividade 1. Na resolução da atividade 1, os alunos das turmas B, C, E e F tiveram pouca 

dificuldade para identificar as intersecções pela qual passavam as retas no papel quadriculado, 

porém, nas turmas A e D, a maioria dos alunos tinha bastante dificuldade para fazer a atividade 

proposta. Diante desta constatação, o professor e o pesquisador se dirigiram várias vezes aos 

grupos para mediar as dúvidas dos alunos.  

Constatamos também na segunda aula, que na turma A, os grupos 2, 3 e 5 responderam os itens a 

e b da atividade 1, ao passo que, os grupos 6 e 7 resolveram apenas o item a. Em contrapartida os 

grupos 1 e 4 não conseguiram resolver se quer os itens a e b da atividade e, os grupos 3 e 4 

responderam em parte o item c. Na turma B, os grupos 1, 3, 4, 5 e 6 responderam os itens a e b da 

atividade, os grupos 2 e 7 resolveram parcialmente esses itens e, o grupo 7 resolveu também de 

forma parcial o item c da atividade. Na turma C, o grupo 1 teve mais dificuldade do que os grupos 

2 e 3 para responder os itens a e b da atividade 1. Verificamos também que os grupos dessa turma 

não responderam o item c dessa atividade. Na turma D, apenas o grupo 6 conseguiu localizar um 

número maior de possibilidades de intersecções no papel quadriculado pela qual passavam as retas 

referentes aos itens a e b da atividade 1, enquanto os outros grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 7 localizaram um 

número menor de intersecções. Nesta turma, os grupos também não responderam o item c da 

atividade 1. Na turma E, dos sete grupos formados, o grupo 4 apresentou mais dificuldade para 
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responder os itens a e b da atividade. Todos os grupos da turma não responderam o item c dessa 

atividade. Na turma F, todos os grupos (oito grupos formados) conseguiram resolver os itens da 

atividade, sendo que alguns alunos tiveram dificuldade para identificar as intersecções pela qual 

passavam as retas no papel quadriculado. Finalizando esse momento, o professor fez o fechamento 

da atividade 1, e solicitou aos alunos que mantivessem os grupos de 4 componentes para jogar na 

terceira aula utilizando os conteúdos da segunda aula.  

De acordo com a descrição acima, podemos interpretar que os alunos realizaram atividades 

relacionadas à exposição do professor com mais facilidade, mas não responderam os itens que 

exigiam interpretações que iam um pouco além do que foi descrito na aula expositiva. Isso de certa 

forma indica uma predisposição dos alunos em seguir um modelo reprodutivo de conteúdo.  

Ainda, em relação as particularidades da aula expositiva, observamos que na quinta aula, em todas 

as turmas, o professor começa discutindo com os grupos sobre o conteúdo abordado na aula 

anterior, bem como sobre a atividade 1 proposta. Revisa o conceito de função, como determinar o 

domínio, a imagem e o contradomínio. Solicita que os alunos peguem os roteiros para acompanhar 

a aula, define função polinomial do 1º grau, mostra exemplos e ensina como calcular o valor 

numérico de uma função polinomial do 1º grau. Ressalta que o estudo está no campo numérico 

dos números reais e que devido a uma limitação do recurso, para se trabalhar o jogo, será utilizado 

o conjunto dos números inteiros e, comenta como proceder sobre o fato de x e y serem racionais.  

O professor interage com os grupos. Nesse momento há bastante discussão sobre conceitos de 

matemática. Os alunos se mostram muito interessados e fazem perguntas além do conteúdo 

exposto. O professor fala que o gráfico de uma função afim ou polinomial do primeiro grau é 

sempre uma reta. Diferencia função crescente e decrescente, constrói no quadro dois gráficos de 

função polinomial do 1º grau (um representando a função crescente e outro a função decrescente) 

e, também mostra como obter a forma da função afim a partir do gráfico. Em seguida, o professor 

pede ao pesquisador que entregue as atividades 2 e 3 para que os alunos individualmente resolvam. 

Podemos observar que a motivação6 e o engajamento7 permanecem durante toda a aula, e até se 

intensificam como podemos perceber na descrição da quinta aula. 

Após o tempo concedido aos alunos para resolver as atividades 2 e 3 o professor faz o fechamento 

e solicita aos alunos que mantenham os grupos de 4 componentes para jogar na sexta aula 

utilizando os conteúdos da quinta aula. Verificamos também na quinta aula, que os alunos das 

                                                           
6 O termo motivação está sendo usado para referir-se a opinião dos estudantes durante as aulas. 
7 O termo engajamento é usado para referir-se à relação dos estudantes com o jogo. 
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turmas A e D, estavam dispersos e inquietos. Isso pode ser devido ao fato de a intervenção ter 

ocorrido, nesse momento, de um modo muito tradicional. O professor tenta interagir com as 

turmas, mas, os alunos continuam conversando sobre outros assuntos e poucos alunos fazem 

anotações sobre o conteúdo que estava sendo estudado. A maioria dos alunos dessas turmas tem 

dificuldade para obter a forma geral da função polinomial do 1º grau a partir do gráfico. Essa 

dificuldade pode estar relacionada em não saber sistematizar o conhecimento para responder à 

questão, que não se referia de forma direta aos conteúdos, mas exigia uma interpretação para que 

fosse respondida. Ainda na quinta aula, observamos uma resistência dos alunos para resolver o 

item c da atividade 2 e pediram ajuda ao professor e ao pesquisador, sendo que boa parte deles 

copiaram a resolução desse item. Essa resistência dos alunos pode estar relacionada por estarem 

dispersos na explicação do professor, e copiar a resolução denota uma ação mais preocupada com 

a “entrega” da atividade e, portanto, atingir uma nota, do que um interesse e preocupação em 

entender o conteúdo. O professor não conseguiu aplicar a atividade 3, pois, os alunos demoraram 

bastante na resolução do item c da atividade 2.  

Na turma B, os alunos estavam bem tranquilos, interagem bastante com o professor, entende o que 

ele fala. Nessa turma a motivação e o engajamento permanecem durante toda a aula. Um aluno faz 

uma pergunta e compara a forma geral da função polinomial do 1º grau com a forma de um item 

abordado no teste inicial. Os alunos continuam participando da aula, perguntam se tem outro tipo 

de gráfico que não seja uma reta, se pode pegar qualquer ponto que pertença ao gráfico para as 

intersecções. O professor responde às perguntas e comenta sobre outros tipos de gráficos de 

conteúdos diferentes. Todos os alunos responderam as atividades 2 e 3. Para esses alunos, houve 

contentamento ao realizar as atividades e isso não foi decrescendo no transcorrer do estudo, apesar 

de considerarem algumas tarefas de difícil resolução. Nas turmas C, E e F, os alunos também 

estavam tranquilos, interagem bastante com o professor (pesquisador), entende o que ele fala. 

Podemos observar que nessas turmas, os alunos também, estavam bastante motivados e engajados 

durante todo o percurso que envolveu a abordagem dos conteúdos, bem como na resolução das 

atividades.  

As particularidades do jogo na terceira e sexta aulas foram basicamente as mesmas, sendo que na 

terceira aula os alunos jogaram levando em consideração os conteúdos abordados na segunda aula, 

e na sexta aula, os alunos jogaram considerando os conteúdos da quinta aula.  Tanto na terceira, 

quanto na sexta aula, os alunos (grupos de quatro componentes) jogaram em duplas, e receberam 

o material do jogo contendo: um tabuleiro, peças coloridas, um dado, os cartões com os desafios 

do jogo sobre função polinomial do 1º grau e uma tabela para marcar o tempo de jogada.  Os 
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grupos estavam bastante engajados nas discussões envolvendo os desafios do jogo, não 

conversavam sobre os conteúdos estudados na segunda aula e na quinta aulas, nem tão pouco sobre 

outro assunto, pois, estavam bastante concentrados nas jogadas. Podemos perceber que quando a 

atividade foi o jogo, trazendo o elemento da ludicidade, o comportamento dos alunos foi outro, 

isso indica que a estratégia de ensino motiva e engaja, mesmo que ainda carregue o conteúdo 

formal. No início do jogo, a maioria dos grupos solicitava o auxílio do professor e do pesquisador, 

porém, todos os grupos estavam preocupados em anotar o tempo de jogada de cada dupla. As 

duplas vencedoras em cada grupo não descreveram como foi o final das partidas, nem tão pouco 

ilustraram o tabuleiro. Esse comportamento foi identificado nos dois momentos do jogo. Isso pode 

estar relacionado com o engajamento dos alunos de maneira muito maior no jogo, embora não 

tenham se preocupado em responder às questões referente ao final do jogo. Em relação a 

receptividade do material, os alunos se mostraram bastante receptivos, uma vez que, conseguiram 

conceber o jogo como um recurso de ensino de Matemática, para o aprofundamento do 

entendimento do conteúdo de função polinomial do 1º grau. 

Na terceira aula no início do jogo, os grupos 1, 2, 3, 4, 7 e 8 das turmas A, B, C, e F solicitavam 

bastante a presença do professor e do pesquisador, pois tinham dificuldades para compreender a 

dinâmica do jogo, mas, com o desenrolar das partidas começaram a entender melhor as regras do 

jogo. Na turma A, os grupos 2, 5 e 7 jogaram três rodadas, sendo que o grupo 5 jogava mais rápido, 

e a dupla 2 venceu duas rodadas (segunda e terceira). Podemos verificar que esses grupos tiveram 

mais facilidade para entender a dinâmica do jogo. Percebemos que no grupo 2, a dupla 2 venceu 

as três rodadas e no grupo 7, a dupla 1 venceu as duas últimas rodadas.  

Na turma B, antes do professor explicar mais uma vez o jogo, os grupos 5 e 6 começaram a jogar. 

Verificamos que os grupos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 jogaram três rodadas, porém, os grupos 5 e 6 também 

jogavam rápido, sendo que no grupo 5 a dupla 1 venceu duas rodadas (segunda e terceira), 

enquanto que no grupo 6 a dupla 1 venceu apenas a última rodada. Na turma C, os grupos 2 e 3 

com o andamento das jogadas começaram a associar o jogo ao conteúdo. Isso é um indicativo de 

que a estratégia de usar o lúdico aliado ao ensino formal é uma possibilidade na promoção da 

aprendizagem. O grupo 3 jogou três rodadas, sendo que a dupla 1 venceu todas as rodadas e o 

grupo 2 não conseguiu terminar nenhuma rodada, pois demoravam bastante para jogar.   

Na turma D, apenas o grupo 6 conseguiu jogar 3 rodadas, com a dupla 1 vencendo as duas 

primeiras. Os grupos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 jogaram apenas 1 rodada, e o grupo 1 não conseguiu terminar 

se quer uma rodada, pois as duplas desses grupos levavam mais tempo pensando nas jogadas do 

que os outros grupos. Na turma E, os grupos 3 e 7 com o andamento das jogadas também, 
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começaram a associar o jogo ao conteúdo. A dupla 1 do grupo 2 comenta que com o jogo está 

entendendo melhor o plano cartesiano e a localização dos pares ordenados. Isso significa que é 

possível conciliar as duas funções do jogo, a sua função lúdica, da necessidade de brincar, que 

proporciona diversão, prazer e, sua função educativa que está relacionada à aprendizagem dos 

saberes escolares (KISHIMOTO, 2003). Os grupos 1, 2, 3, 4 e 7 jogaram 3 rodadas, sendo que no 

grupo 3 a dupla 2 venceu as duas últimas rodadas e no grupo 7 a dupla 1 venceu a 1ª e a 3ª rodadas 

e na turma F, a maioria dos grupos jogou de duas a três partidas. 

 Conforme a descrição acima, podemos interpretar que alguns grupos jogaram com mais 

facilidade, enquanto que outros grupos precisaram interpretar melhor as regras do jogo. Isso de 

certa forma indica como os alunos interagiram com a intervenção como um todo.  

Na sexta aula, podemos perceber que a maioria dos alunos entendia bem a dinâmica do jogo e já 

conseguiam associar o jogo ao conteúdo de função polinomial do 1º grau. Isso indica que os alunos 

conseguiram perceber que o jogo ajuda a aprimorar seu entendimento sobre os conteúdos. Há uma 

mudança perceptível da primeira para a última aula, tanto em relação às discussões sobre os 

conteúdos, como também em relação ao tempo de jogada e a solicitação da presença do professor, 

ou seja, os alunos conseguiram entender de forma significativa o processo geral da intervenção, 

pois tinham conhecimento consistente dos conceitos estudados, bem como da dinâmica do jogo. 

De um modo geral, analisando os mapas de episódios, podemos dizer que as turmas estavam 

bastante motivadas e engajadas tanto nas aulas expositivas quanto nas aulas com o jogo. Essas 

características influenciaram não só na aceitação do material, como também em termos da proposta 

de intervenção como um todo. Registramos algumas sugestões apresentadas pelas turmas: “que o 

jogo passasse a fazer parte dos jogos internos do campus”; “que o material do jogo ficasse na 

biblioteca do campus para os alunos jogarem”; “que o jogo pudesse ser aprimorado para uso 

online” e “que os professores de matemática usassem o jogo na sala de aula”.   

 

6.2. Questionário de motivação    

Durante o processo de intervenção educacional, além dos quatro testes de conhecimento, 

elaboramos e aplicamos um questionário de motivação para os estudantes participantes, composto 
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de treze itens e uma questão que visa acessar afinidade com a disciplina, (conforme a Figura 21, 

fragmento do questionário8 de motivação) que podemos considerar como um atributo latente. 

Figura 21 - Fragmento do Questionário de Motivação 

 

 

De posse do material, realizamos uma análise qualitativa a partir das respostas apresentadas 

pelos estudantes. Inicialmente apresentamos o gráfico a seguir com a porcentagem de afinidade 

dos estudantes com a matemática, em que NGNP, significa não gostar nenhum pouco; NGOST, 

não gostar; INDF, indiferente; GOST, gostar e GOSTM, gostar muito de matemática.  

Gráfico 9 - Afinidade dos estudantes com Matemática 

 

                                                           
8 Os itens foram elaborados na Escala tipo Likert 
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 De acordo com o Gráfico 9, 39,4% dos estudantes são indiferentes em relação a 

gostar de matemática, 25,7% afirmam que gostam e apenas 5,7% dos participantes da abordagem 

utilizando o jogo indicaram que não gostam nenhum pouco da disciplina matemática. 

Com a finalidade de avaliar as respostas do questionário apresentadas, dividimos a análise 

em quatro aspectos: Jogo e aprendizagem; Jogo e Motivação; Intervenção e Aprendizagem e 

Negativa do Jogo. A categoria Jogo e Aprendizagem diz respeito o quanto o estudante considera 

que o jogo contribui para a sua aprendizagem sobre o conteúdo em termos de dinâmica dentro da 

competição. Em relação a categoria Jogo e Motivação, ela está avaliando o jogo como motivação 

para aprender o conteúdo. Já a categoria Intervenção e aprendizagem está avaliando a motivação 

em termos de conteúdo, não somente do jogo, mas em termos da proposta de intervenção como 

um todo, e a categoria Negativa do Jogo está avaliando a motivação em relação ao jogo, ou seja, 

como o jogo motivou a aprendizagem do conteúdo. Neste sentido, vamos analisar a porcentagem 

de concordância em cada categoria especificada. 

O gráfico a seguir mostra a porcentagem de concordância dos estudantes em relação a 

categoria Jogo e Aprendizagem. 

Gráfico 10 - Porcentagem de concordância - Jogo e Aprendizagem 

 

 

Em relação a análise do Gráfico 10 da categoria Jogo e Aprendizagem, podemos verificar 

o quanto os estudantes percebem que o jogo contribuiu para a aprendizagem do conteúdo. Nas 

questões 1, 3 e 6, os estudantes tem a tendência de concordar plenamente ou de concordar que o 

jogo contribui para a aprendizagem do conteúdo de Matemática, com mais evidência na questão 3 
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(Através do jogo didático, pude aprender sobre o conteúdo matemático estudado de uma forma 

divertida e prazerosa), e com menos evidência na questão 6 (Participar da abordagem do jogo me 

fez querer aprender mais sobre Matemática). Em relação à questão 6, ela é mais forte do ponto de 

vista de motivação, porque vai além do conteúdo que os estudantes aprenderam. Os estudantes 

reconhecem que o jogo contribuiu para aprender o conteúdo de Matemática, mas não despertou 

necessariamente a motivação para outros conteúdos dessa disciplina. 

Em seguida apresentamos o gráfico da categoria Jogo e Motivação com as porcentagens 

de concordância dos estudantes. 

Gráfico 11 - Porcentagem de concordância - Jogo e Motivação 

 

 

Na análise do Gráfico 11, da categoria Jogo e Motivação, verificamos que na questão 9 (O 

jogo só me motivou porque é lúdico, não tive interesse no conteúdo), 46,3% dos estudantes 

reconhecem o jogo como uma estratégia de motivação para aprender o conteúdo de Matemática, 

e não por causa dele ser lúdico. No caso da questão 8 (O jogo me motivou a estudar mais sobre o 

conteúdo de função polinomial do 1º grau), os estudantes acham que o jogo foi motivador para 

aprender, mas não motivou a aprender mais sobre o conteúdo de função polinomial do 1º grau, 

nem tampouco para a realização das atividades. 

O Gráfico em seguida, apresenta a porcentagem de concordância dos estudantes em relação 

a categoria Intervenção e aprendizagem. 
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Gráfico 12 - Porcentagem de concordância - Intervenção e Aprendizagem 

 

No que diz respeito a análise do Gráfico 12, podemos verificar a motivação dos estudantes 

em relação ao conteúdo, não somente do jogo, mas em termos do desenho da intervenção como 

um todo. Nas questões 7, 10 e 13, os estudantes tem a tendência de concordar que a proposta de 

intervenção como um todo contribuiu com a aprendizagem do conteúdo de matemática, sendo 

mais evidente na questão 13 (A resolução das atividades propostas pelo professor em relação ao 

conteúdo estudado me ajudou na compreensão do assunto e na melhor forma de jogar). Na questão 

10 (O meu nível de segurança para responder as tarefas durante o estudo com o jogo aumentou 

com o tempo), apenas 22,9% dos estudantes acham que o nível de confiança aumentou para 

responder as tarefas durante estudo utilizando a abordagem com o jogo. 

Por fim, apresentamos o gráfico da categoria Negativa do Jogo acompanhado das 

porcentagens de concordância dos estudantes. 
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Gráfico 13 - Porcentagem de concordância - Negativa do Jogo 

 

No que concerne à análise do Gráfico 13, percebemos que a maioria dos estudantes 

(75,4%), discordam que o jogo não contribui para a aprendizagem do conteúdo de Matemática. 

Isso significa, que os estudantes reconhecem o valor do jogo para aprender o conteúdo estudado. 

Na questão 11 (Para mim, o jogo didático serviu mais como divertimento do que para aprender os 

conceitos estudados), 6,3% dos estudantes concordam plenamente que o jogo serviu mais como 

divertimento do que para aprender os conceitos estudados. Ainda nessa questão, 14,9% dos 

estudantes acham que o jogo foi mais lúdico do que para aprender conteúdo formal de Matemática. 

 

6.3. Resultados 

Neste capítulo analisamos as respostas do questionário de motivação apresentadas pelos 

estudantes conforme os seguintes aspectos: Jogo e aprendizagem; Jogo e motivação; Intervenção 

e aprendizagem, Negativa do jogo e, a análise do contexto. 

Em relação aos resultados no que diz respeito a categoria Jogo e Aprendizagem, 

verificamos o quanto os estudantes percebem que o jogo contribuiu para a aprendizagem do 

conteúdo de Matemática, porém, o jogo não despertou necessariamente a motivação para outros 

conteúdos de Matemática. Constatamos que, do ponto de vista da categoria Jogo e Motivação, os 

estudantes reconhecem o jogo como uma estratégia de motivação para aprender o conteúdo de 
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Matemática, mas, por outro lado, o jogo não motivou a aprender mais sobre o conteúdo de função 

polinomial do 1º grau, nem tampouco para a realização das atividades propostas. Ainda com base 

nos resultados na categoria Intervenção e Aprendizagem, podemos verificar a motivação dos 

estudantes em relação ao conteúdo, não somente do jogo, mas em termos do desenho da 

intervenção como um todo, e na categoria Negativa do Jogo, constatamos que os resultados 

mostram que os estudantes reconhecem o valor do jogo para aprender o conteúdo estudado. Em 

geral, os resultados dessa análise corroboram que o desenho utilizado para a proposta de 

intervenção como um todo, contribuiu para a aprendizagem formal dos conteúdos de função 

polinomial do 1º grau, sem perder de vista o aspecto da ludicidade. 

No que diz respeito à análise do contexto, essa pesquisa contou com a participação de seis 

turmas da 1ª série, do Ensino Médio integrado aos Cursos Técnicos profissionalizantes 

(Agropecuária, Alimentos e Zootecnia) do Instituto Federal Baiano (campus Santa Inês). No 

campus, não há separação por sexo. Moças e rapazes, totalizando 217 estudantes, com idades 

variando entre 15 e 17 anos participaram da intervenção. Optamos por esta Instituição Pública 

Federal para aplicar a intervenção educacional, tendo em vista a facilidade de acesso as suas 

dependências, bem como ao corpo discente e docente. 
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7. ANÁLISE 2.  APRENDIZAGEM 

Neste capítulo verificamos a aprendizagem dos conteúdos que foram ministrados sobre 

função polinomial do 1º grau, a partir das respostas dos estudantes das seis turmas da primeira 

série submetidas as intervenções, com o mesmo tipo de abordagem e no mesmo ambiente de 

ensino. Analisamos a aprendizagem tendo como parâmetro dois tipos de dados. Um dado que se 

refere ao sujeito e está relacionado com a sua proficiência e o outro dado está relacionado com a 

dificuldade do item.  

Assim, podemos interpretar a aprendizagem de duas formas (WRIGHT e STONE, 1999). 

Uma forma é pensar que a habilidade das pessoas aumenta. Neste caso, a análise da aprendizagem 

geral, da trajetória de aprendizagem e dos preditores tomamos como medida as proficiências das 

pessoas, isto quer dizer que, estamos interpretando que a aprendizagem como o aumento dessa 

medida. A outra forma de interpretar a aprendizagem é pensar que os testes estão medindo a mesma 

coisa, ou seja, é como se eles tivessem a mesma dificuldade geral. Não tem um teste mais fácil do 

que o outro, todos os testes apresentam itens com um grau de dificuldade fácil, intermediária e 

difícil, conforme a sua localização no mapa de itens.  

7.1. Modelagem dos dados 

A partir da mensuração do entendimento dos estudantes em quatro momentos distintos, 

decidimos levar em consideração os dados dos estudantes que responderam três testes de 

conhecimentos (210 estudantes), e desconsiderar os dados daqueles que responderam apenas um 

teste, ou dois testes, bem como de itens que possuíam poucas categorias. Dessa forma, 

modificamos a planilha para poder torná-la analisável.  

Aqui queremos responder a seguinte questão: Como obter medidas sobre o desempenho 

comparáveis no tempo? Para responder a esse questionamento utilizamos as respostas dos testes 

de conhecimento dos estudantes em relação aos conteúdos estudados sobre função polinomial do 

1º grau em quatro momentos a partir da Modelagem Rasch.  

Inicialmente foi fundamental definir o modelo que seria utilizado levando-se em 

consideração os princípios que norteiam a Teoria Rasch. Para essa definição tivemos como base a 

perspectiva de que o estudo compreendeu três dimensões específicas do conhecimento. Uma 

dimensão diz respeito à Aplicação da Ferramenta Matemática, em que o estudante deve mobilizar 

os conhecimentos conceituais sobre o conteúdo, no sentido de desenvolver o seu pensamento 

lógico para chegar ao resultado, utilizando o uso de conhecimentos matemáticos, outra dimensão 
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refere-se ao Cálculo, em que o estudante está acessando o seu entendimento em relação à aplicação 

da formula matemática, sem necessariamente resolver um problema que a envolva. E uma terceira 

dimensão que está relacionada com o aspecto Conceitual, na qual o estudante deve compreender 

a definição para estabelecer as relações matemáticas e o significado teórico das grandezas e/ou 

fenômenos envolvidos, bem como verificar a percepção do domínio da linguagem científica e do 

significado dos conceitos. 

Dessa forma, definimos o modelo longitudinal e calibramos os itens que são iguais no 

teste1 com os outros três testes. É como se tivéssemos feito primeiro uma régua, e medimos os 

parâmetros dos outros itens a partir dessa régua fixada no primeiro teste, o que nos forneceu 

parâmetro de comparação. As médias dos estudantes são todas relativas a calibração do primeiro 

teste. Com relação aos itens que são repetidos, os parâmetros deles foram estimados no primeiro 

teste e mantidos esses parâmetros no segundo, terceiro e quarto testes. Então, rodamos o modelo 

longitudinal e calibramos os testes por meio do o software R (R Development Core Team, 2011). 

O modelo que adotamos foi de 3PL. Obtivemos os índices de discriminação, do acerto ao acaso e 

da dificuldade dos itens em cada teste. Lembrando que aqueles itens que são repetidos tem o 

mesmo nível de dificuldade em todos os testes. A partir desse modelo, extraímos a proficiência 

das pessoas e as dificuldades dos itens. 

7.2. Aprendizagem geral 

Nesta seção queremos investigar: Como ocorreu a aprendizagem dos estudantes durante a 

intervenção? Para responder a essa pergunta utilizamos as proficiências dos estudantes em todos 

os testes e a dificuldade dos itens, gerados pela Modelagem Rasch. Esta modelagem é realizada 

por meio do software Winsteps 3.70 (LINACRE, 2010), que utiliza os escores dos estudantes 

provenientes dos testes de conhecimento para gerar uma escala intervalar de logits, posicionando 

os estudantes em uma ordem decrescente em relação a sua habilidade9. Como queremos investigar 

a aprendizagem, uma vez que consideramos esta como um processo no qual há um progresso no 

entendimento (AMANTES; OLIVEIRA, 2012; XAVIER, 2018), verificamos se houve ganho no 

entendimento fazendo a comparação das diferenças das medidas das habilidades dos estudantes, 

bem como analisando a trajetória de aprendizagem. 

 

 

                                                           
9 Encontram-se nos anexos as medidas das habilidades dos estudantes que foram submetidos as intervenções. 
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7.2.1. Trajetória de Aprendizagem 

Para a análise da trajetória de aprendizagem, utilizamos testes estatísticos descritos a seguir 

que foram realizados no software SPSS (IBM_CORP, 2011). Inicialmente apresentamos os dados 

de proficiência. De acordo com a tabela Tabela 15, podemos verificar os desempenhos de cada 

teste em relação ao número de estudantes, a média (m) (em unidades de logits) que é ascendente e 

o desvio padrão (DP).  

Tabela 15 - Dados de proficiência em cada teste 

 

Num segundo momento realizamos uma verificação de normalidade através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov ou teste (KS), e histograma. O teste KS avalia se a distribuição é normal, ou 

seja, fornece uma estatística e o nível de significância, no qual esse nível testa a hipótese nula de 

normalidade (LOPES, 2014). Conforme a Tabela 16, o valor-p para todos os testes foi maior que 

0,05 (p > 0,05), assim sendo, aceitamos a hipótese nula, ou seja, todos os testes têm distribuição 

do tipo normal. Portanto, podemos fazer uso dos testes da estatística paramétrica. 

Tabela 16 - Teste de normalidade de todas as intervenções 

 

 Para poder observar as médias em cada um dos testes, ou seja, como esses valores das 

habilidades dos estudantes estão distribuídos ao longo da intervenção, como também identificar 

valores extremos, geramos um gráfico do tipo Box Plot ou diagrama de caixa, apresentado no 

Gráfico 14.  
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Gráfico 14 - Box Plot - Desempenhos nas intervenções 

 

De acordo com o gráfico apresentado, podemos verificar o desempenho dos estudantes ao 

responderem os testes: inicial, intermediário, final e retenção. Em cada caixa podemos identificar 

um traço no meio que representa as medianas das habilidades dos estudantes (DANCEY e REIDY, 

2013). No teste inicial, os estudantes têm uma mediana menor do que no teste de retenção, porém, 

a variabilidade no teste de retenção é maior do que no teste inicial. No teste final, os estudantes 

têm um desempenho maior do que no teste intermediário.  

 Para verificar se as médias das habilidades (em unidades de logits) dos estudantes 

nos quatro momentos são significativamente diferentes de um teste para outro, aplicamos um teste 

t de Student. De acordo com Dancey e Reidy (2013), esse teste faz uma avaliação para verificar se 

existe diferença significativa entre duas condições. Realizamos um teste t pareado entre a 

habilidade dos estudantes no teste de retenção e inicial (T4 – T1). Esses valores estão dispostos na 

Tabela 17.  

Tabela 17 - Diferença das médias das habilidades durante a intervenção  
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Os testes não apresentam distribuição homogênea. Não há diferença estatística significativa 

entre o desempenho do teste 3 (final) e do teste 4 (retenção), uma vez que p > 0,05. No entanto, 

entre os demais testes há diferença significativa.  Durante a intervenção, podemos perceber 

claramente a diferença de desempenho dos estudantes.  Para o teste de retenção não conseguimos 

identificar o que perdurou no tempo. Possivelmente, o efeito da instrução logo após três meses é 

o mesmo, ou seja, não tivemos diferença significativa entre o último teste e o teste de retenção 

aplicado noventa dias após. Verificamos que houve um aumento significativo do desempenho 

antes e depois devido a aplicação da intervenção. Não podemos atribuir isso ao jogo, porque a 

intervenção é vista como um todo.  

Ainda de acordo com a Tabela 17, para avaliar a aprendizagem em termos de ganho no 

entendimento, avaliamos a diferença das médias entre os testes: inicial e intermediário (T2 – T1); 

intermediário e final (T3 – T2); final e retenção (T4 – T3) e final e inicial (T4 – T1). Dessa forma, 

constatamos um ganho no entendimento dos estudantes, que corresponde as diferenças nas suas 

habilidades. Do teste inicial para o teste intermediário houve um ganho de 0,291473 logits, do 

teste intermediário para o teste final o ganho foi um pouco maior, ou seja, de 0,478373 logits, do 

teste final para o teste de retenção o ganho foi menor de 0,305185 logits, e do teste inicial para o 

teste de retenção o ganho foi de 1,090238 logits. Portanto, podemos verificar no Gráfico 15, ganhos 

de entendimento, que interpretamos como aprendizagem.  

Gráfico 15 - Ganho de aprendizagem 
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Houve um ganho maior do teste intermediário para o teste final. De acordo com a análise 

dos mapas de episódios há evidências de que a instrução do teste intermediário para o teste final 

contribuiu para um maior desempenho dos estudantes, visto que os conteúdos abordados dizem 

respeito a procedimentos básicos que foram revisados como por exemplo, calcular, resolver, 

identificar variáveis e equações do primeiro grau com duas variáveis � � � e, investigar relações 

entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, o que pode ter 

contribuído para um desempenho maior.  

O Gráfico 16, apresenta a trajetória de aprendizagem dos sujeitos que se submeteram a 

intervenção didática, obtida a partir dos desempenhos médios em cada teste de conhecimento. 

Gráfico 16 - Trajetória de aprendizagem dos estudantes em cada teste durante a intervenção 

 

 

7.2.2. Preditores 

Para verificar se os fatores CURSO e TURMA detectados influenciaram no ganho de 

entendimento sobre os conteúdos, fizemos uma análise de Regressão Múltipla. Esse tipo de 

regressão, leva em consideração a análise dos dados tendo como base o critério dos mínimos 

quadrados, que estabelece as relações lineares entre um conjunto de preditores e um único critério, 

estabelecendo desta forma o melhor ajuste do conjunto de preditores para dizer antecipadamente 

qual é esse critério singular (AMANTES, 2009). A Regressão Múltipla, analisa várias variáveis 

independentes que são testadas como preditores com o objetivo de explicitar uma parcela da 

variância da variável dependente, em relação a um nível de significância R-Quadrado. Utilizando 

o teste de significância a partir de dois ou mais modelos, poderemos obter parâmetros satisfatórios 
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para explicar qual o melhor modelo no qual ao adicionarmos a variável independente possa 

explicar uma quantidade maior da parte da variância na variável dependente.  

Para construir as equações de predição, podemos levar em consideração as variáveis 

independentes, que quando incorporadas aos modelos, funcionam como os coeficientes. Desse 

modo, a equação de Regressão Múltipla tem a seguinte forma: � = ���� + ���� + ���� + ⋯ +

���� + �, onde os valores de “�” representam os coeficientes de regressão, e o valor de “�” é uma 

constante, cuja reta de regressão intercepta o eixo das ordenadas (�), quando o valor da variável 

independente é igual a zero. 

Pela análise de Regressão obtemos o sumário dos modelos. Para o ganho dos itens esse 

sumário está apresentado na Tabela 18. Na tabela temos �� ajustado com o seu erro padrão 

ajustado, F, o nível de significância correspondente e a estatística Durbin-Watson. O �� ajustado 

está relacionado à porcentagem da variância da variável dependente no qual as variáveis 

independentes de um modelo conseguem explicar. Os números 1 (CURSO) e 2 (TURMA) 

representam os modelos preditores. A estatística Durbin-Watson precisa estar entre 1,5 e 2,5, isso 

significa que, uma estimativa entre os valores citados, devemos não aceitar a hipótese de que o 

dado é muito dependente (autocorrelatado) e aceitar a independência das observações. Em relação 

ao ganho dos itens, temos que a estatística Durbin-Watson, apresenta um valor igual a 1,931, o 

que significa estar dentro da margem esperada, ou seja, de independência das observações. 

Tabela 18 - Modelos das Regressões Múltiplas - Ganhos nos itens 

 

Os preditores CURSO e TURMA, explicam apenas 4% da variância, o que é muito pouco, ou seja, 

do ponto de vista estatístico, nenhuma dessas variáveis fazem diferença para a aprendizagem dos 

estudantes. Portanto, a equação do ganho dos itens tem formato decrescente e apresenta o seguinte 

modelo matemático: 

�� !" = #, $$# + %−', '$(). *+,-" + %−', '.'). /+,0� 

Dessa forma, a regressão nos indicou que quanto maior o conhecimento inicial menor é o 

ganho de aprendizagem, ou seja, menos o aluno aprende com a instrução. O que do ponto de vista 

da literatura faz sentido, uma vez que os estudantes que tiveram um desempenho maior no teste 
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inicial tiveram menos ganho. A diferença entre o teste inicial e o teste de retenção foi menor para 

quem teve um desempenho menor no teste final.  

7.3. Aprendizagem nos domínios específicos de conhecimento 

Neste tópico vamos investigar como ocorreu a aprendizagem nos domínios específicos 

(Aplicação da Ferramenta Matemática, Cálculo e Conceitual) a partir dos parâmetros de 

dificuldade dos itens em cada teste de conhecimento. 

7.3.1. Dificuldade Geral 

A análise da mudança da dificuldade foi feita em termos de análise exploratória de 

frequência de acertos, visto que como calibramos os parâmetros dos itens, então, eles foram 

fixados com os mesmos, para que pudéssemos ter margem para as proficiências. Neste sentido, 

vamos analisar a porcentagem de acertos. 

O Gráfico 17 mostra as médias de acerto dos itens por domínio específico em cada teste de 

conhecimento. 

Gráfico 17 - Médias de acerto dos itens em cada teste por domínio específico 

 

 

Em relação a análise da aprendizagem nos domínios específicos separados por teste de 

conhecimento, utilizamos o percentual da média de acerto dos itens. Conforme Gráfico 17 

apresentado, podemos verificar que para todos os domínios tivemos um aumento no acerto.  
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Dos 100% dos itens da aplicação da ferramenta matemática no teste1, tivemos 71,8% de 

acerto e dos 100% dos itens desse mesmo domínio específico de conhecimento no teste 4, tivemos 

85,1% de acerto. Em todos os domínios tivemos uma porcentagem de acerto maior. No entanto, 

há indícios de que a intervenção ajudou no progresso tanto no domínio de aplicação da ferramenta 

matemática quanto nos domínios de cálculo e conceitual. Nos domínios de cálculo e conceitual o 

progresso foi pequeno de acertos em relação ao domínio de aplicação da ferramenta matemática. 

Tivemos uma oscilação ascendente, mas que não mudou tanto em relação as questões que foram 

acertadas. O que surpreendeu foi no domínio da aplicação da ferramenta matemática, em que os 

estudantes começam acertando um pouco e depois tem uma zona de desequilíbrio, onde as 

questões passam a ser menos acertadas justamente onde temos um maior acerto nos domínios de 

cálculo e conceitual. Interpretamos que este tipo de intervenção ajuda na aprendizagem no domínio 

da aplicação da ferramenta matemática mais a longo prazo.  

7.4. Resultados 

Neste capítulo analisamos a aprendizagem dos estudantes considerando dois tipos de dados, 

um dado relacionado com a proficiência do sujeito e outro dado referente a dificuldade do item 

pertencentes a três domínios de conhecimento. 

Nosso primeiro resultado está relacionado ao ganho médio no desempenho dos estudantes 

que se apresentou ascendente ao compararmos todos os testes. Essa medida é calculada fazendo a 

diferença das médias entre todos os testes. No entanto, não podemos atribuir esse ganho ao jogo, 

pois, a intervenção é vista como um todo. Dessa forma, interpretamos que a intervenção contribuiu 

para a aprendizagem dos conteúdos abordados de maneira significativa. Com relação aos fatores 

Curso e Turma (preditores), os resultados mostram que esses fatores não interferem na 

aprendizagem dos estudantes que foram submetidos a intervenção educacional, porque explicam 

apenas 4% da variância. 

Ainda em relação aos resultados no diz respeito a porcentagem de acerto dos estudantes a 

partir dos parâmetros de dificuldade dos itens em cada domínio específico do conhecimento 

(Aplicação da Ferramenta Matemática, Cálculo e Conceitual), constatamos que a instrução 

favoreceu a aprendizagem nos três domínios de conhecimento e que todos os domínios tiveram 

um ganho, sendo que há evidências de que o domínio de aplicação da ferramenta matemática a 

aprendizagem foi maior.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossa pesquisa teve como objetivo analisar como o jogo de tabuleiro MATGOMOKU 

desenhado para o ensino de função polinomial de primeiro grau, contribuiu para a aprendizagem 

desse conteúdo, quando incorporado a uma intervenção educacional. Os conteúdos e conceitos que 

envolveram o entendimento investigado foram abordados em uma sequência de ensino 

denominada de roteiro de aulas professor/aluno, que funcionou como material de ensino e também 

como instrumento de pesquisa.  

O nosso trabalho está fundamentado na metodologia mista e contou com duas amostras, uma 

para a pesquisa de validação e outra para a pesquisa de intervenção. Participaram dessas etapas da 

pesquisa 956 sujeitos, destes, professores de matemática e estudantes que já estudaram e 

estudantes que não tinham estudado o conteúdo de função polinomial do 10 grau.  

No âmbito desta pesquisa, o interesse se voltou para o jogo no ensino da Matemática e a 

investigação surgiu da necessidade de verificarmos o potencial do jogo como motivador, 

instrucional e como ferramenta didática de apoio para o ensino do conteúdo de função polinomial 

de primeiro grau. O ambiente foi a sala de aula, as turmas foram da 1ª série (6 turmas) do Ensino 

Médio, integrado aos cursos técnicos do Instituto Federal Baiano (campus Santa Inês). O 

instrumento foi o jogo de tabuleiro MATGOMOKU. 

Considerando o referencial teórico adotado nesta pesquisa, pôde-se caracterizar o jogo como 

um instrumento lúdico para a aprendizagem de conhecimento formal. O jogo de tabuleiro 

MATGOMOKU assumiu um caráter pedagógico, quando desencadeado conforme as orientações 

definidas na metodologia, pelo processo de intervenção educacional. 

Nosso desenho, permitiu avaliar o desempenho dos estudantes submetidos a um tipo de 

intervenção que congregou procedimentos formais de ensino, como aula expositiva, atividades em 

grupo, como resolução de exercícios e a ludicidade, com o elemento do jogo didático. Nossos 

resultados apontam para uma alta motivação dos estudantes com esse tipo de desenho, o que 

demostra ser a pluralidade metodológica (LABURÚ, ARRUDA e NARDI, 2003) um bom 

caminho para engajar os estudantes a aprenderem conteúdos escolares formais. O interesse 

demostrado pelos estudantes na utilização do jogo como um recurso de ensino e de aprendizagem 

demostrou um aspecto bastante importante do trabalho de pesquisa durante a aplicação da 

intervenção na sala de aula de Matemática. Os estudantes, de um modo geral estiveram envolvidos 

e bastante motivados o tempo todo, tanto na realização das atividades propostas, como também no 
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momento do jogo, sempre contribuindo com o grupo, buscando soluções, fazendo cálculos e 

sugerindo possibilidades de jogadas.  

O trabalho com jogos se caracteriza por ser um ensino não formal dos conteúdos de 

Matemática, pois procura explorar situações com o sujeito em que esse conteúdo seja aplicado de 

maneira lúdica, de modo que possa favorecer o processo de abstração e construção do 

conhecimento. 

Para atingir o objetivo dessa investigação, construímos e validamos todos os instrumentos 

da intervenção e da coleta de dados. A validação dos materiais consistiu em três procedimentos: 

validação dos testes de conhecimento, validação da intervenção (roteiros de aulas professor/aluno) 

e validação do jogo. 

Para a validação dos testes de conhecimento provenientes do banco de itens, 610 sujeitos 

que já estudaram o conteúdo de função polinomial do 1º grau, colaboraram respondendo os testes, 

por outro lado, participaram da validação das questões abertas dos testes de conhecimentos, 

referente ao banco de itens, 16 professores de matemática que responderam um questionário com 

determinados critérios, bem como a adequação desse material para o estudo do conteúdo de função 

polinomial do 1º grau. Para a validação da intervenção, contamos com a participação de 44 

professores de matemática (juízes) com graduação, mestrado ou doutorado que validaram os 

roteiros de aulas (professor/aluno), e para a validação do jogo, 69 estudantes que já viram o 

conteúdo de função polinomial do 1º grau, participaram dessa fase da pesquisa, respondendo um 

questionário de opinião sobre o jogo.  

Conforme Pasquali (2009), esses procedimentos de validação são de suma importância, visto 

que, nos propicia uma maior garantia em verificar se os instrumentos de pesquisa têm potencial de 

atingir os objetivos esperados, se acessam o entendimento que se pretende medir, se instruem da 

forma como foi planejado e/ou se avaliam o que se pretende. Segundo Amantes, Coelho e Marinho 

(2015), no caso de pesquisas educacionais, o processo de validação de instrumentos no geral 

garante maior confiabilidade no acesso ao traço que se quer investigar e fornece maior coerência 

interna nos procedimentos investigados.  

Nossos resultados evidenciaram que o jogo no campo da educação pode ser utilizado como 

um possível recurso didático na sala de aula de Matemática, uma vez que conduz o estudante a 

desempenhar um papel ativo na construção do seu conhecimento  (DANTE, 2000) quando 

realizado sob a orientação definida neste trabalho. 



136 
 

 O primeiro resultado está relacionado com o aumento do desempenho dos estudantes no 

decorrer da intervenção. Podemos verificar que não houve ganho significativo do último teste para 

o teste de retenção, mas que houve entre o primeiro e o teste de retenção. Possivelmente, para o 

conteúdo abordado e da forma como foi abordado o conhecimento parece perdurar no tempo. 

Ressaltamos que a aprendizagem não foi linear, mas foi significativa, do ponto de vista estatístico, 

e que isso se deu em virtude da associação da estratégia formal com o lúdico, que apesar de ser 

lúdico, era didático, pois, contemplava conteúdo escolar específico. Com a limitação desse 

recurso, a análise de diferença de desempenho não permite que tenhamos acesso a detalhes do 

processo e ao que exatamente promoveu a aprendizagem, se foi o jogo, ou se foi o fato de que ele 

representava uma aplicação do conteúdo. Nesse sentido, apontamos que essa é uma perspectiva de 

pesquisa promissora. 

O segundo resultado diz respeito aos preditores. Neste caso, fizemos uma análise para avaliar 

o que poderia ter interferido na aprendizagem, a partir de características amostrais (curso e turma). 

Verificamos que não tivemos indicação de que algum dos preditores testados influenciaram no 

processo, mas a limitação está em não conseguir testar outros preditores que poderiam descrever 

melhor essa aprendizagem. Assim, apontamos que essa é uma possível pesquisa futura. 

O terceiro resultado está relacionado com o domínio de conhecimento. Neste contexto, ao 

analisarmos que tipo de compreensão (Aplicação da Ferramenta Matemática, Cálculo e 

Conceitual) foi mais contemplada, obtivemos como resultado que, apesar de todas terem sido 

contempladas com a estratégia didática utilizada, uma delas foi diferenciada, e se mostrou diferente 

do ponto de vista estatístico e bem maior. Esse é um resultado esperado, devido ao caráter da 

estratégia conhecimento formal com o lúdico, e que isso traz como implicação, que devemos ter 

clareza sobre o que cada estratégia promove do ponto de vista de entendimento, para que possamos 

utilizá-la de forma mais consciente, adequada ao contexto de ensino e direcionada para o objetivo 

de aprendizagem. A limitação desse estudo está no fato de que não fizemos uma análise estatística 

mais profunda, sendo esse resultado exploratório. Então, um estudo com mais elementos seria 

importante para atestar esse achado.  

O quarto resultado se refere a motivação. Podemos perceber que os estudantes ficaram 

motivados com a intervenção, mas que essa motivação, segundo a análise do contexto, se deu mais 

quando o aspecto lúdico era contemplado em sala. Ainda que isso tenha acontecido, o fato é que 

houve aprendizagem e que uma dose de tensão é necessária no ambiente (BORGES, JÚLIO e 

COELHO, 2005), já que temos que lidar com conteúdos que são tipicamente escolares. 

Interpretamos, dessa forma, que a motivação associada ao lúdico foi essencial, mesmo que dentro 
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de uma intervenção com outras estratégias mais tradicionais. Apontamos que nesse caso, seria 

necessário um estudo para avaliar o quanto o jogo por si só é motivador, e o quanto a intervenção 

sem o jogo produziria o mesmo resultado.  

A relevância desta pesquisa, tendo como ambiente de investigação a sala de aula é, sem 

dúvida, contribuir para uma reflexão de que o jogo elaborado para o ensino de conhecimento 

formal tem que ter compromisso com o conteúdo, no sentido de melhorar o ensino e a 

aprendizagem de Matemática. Neste sentido, apresentamos uma possibilidade de sair do 

formalismo, ou seja, trabalhar com o lúdico aliado ao ensino formal, bem como proporcionar ao 

ensino e a aprendizagem de Matemática momentos de descontração e envolvimento, pela atividade 

lúdica que o jogo representa.  

Por fim, estamos trazendo uma contribuição tanto do ponto de vista metodológico, quanto 

do ponto de vista didático e também do ponto de vista de conhecimento acadêmico. Do ponto de 

vista metodológico, porque está relacionado a construção de uma escala associada a um 

instrumento para avaliar o conhecimento de função polinomial do 1º grau, que pode ser aplicado 

independentemente da intervenção, tanto por professores quanto em pesquisas educacionais. Do 

ponto de vista didático, porque diz respeito a construção e validação de uma intervenção didática 

para o ensino desse conteúdo, bem como a adaptação de um Jogo de Tabuleiro de maneira 

inovadora, e do ponto de vista de conhecimento acadêmico, porque refere-se ao desenho 

metodológico, o entendimento sobre a potencialidade e limitação da intervenção elaborada para o 

ensino do conteúdo, bem como da discussão sobre a questão da ludicidade no ensino de conteúdos 

de Matemática. 
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10. APÊNDICES 

10.1. APÊNDICE A: ROTEIRO DE AULAS COM O JOGO MATGOMOKU –

PROFESSOR  
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10.2. APÊNDICE B: ROTEIRO DE AULAS COM O JOGO MATGOMOKU – 

ALUNO 
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10.3. APÊNDICE C: TESTE INICIAL 
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10.4. APÊNDICE D: TESTE INTERMEDIÁRIO 
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10.5. APÊNDICE E: TESTE FINAL 
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10.6. APÊNDICE F: TESTE DE RETENÇÃO 
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10.7. APÊNDICE G: DIÁRIO DE BORDO DA TURMA A 
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10.8. APÊNDICE H: FOTOS NA APLICAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
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10.9. APÊNDICE I: MAPAS DE EPISÓDIOS 
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11. ANEXOS 

11.1. ANEXO 01: QUESTIONÁRIO DE ENGAJAMENTO ESCOLAR 
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11.2. ANEXO 02: QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO (MOTIVAÇÃO) SOBRE O JOGO 

(INTERVENÇÃO) 
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11.3. ANEXO 08: QUESTIONÁRIO VALIDAÇÃO DO JOGO 
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11.4. ANEXO 03: QUADROS REFERNTES AOS PARÂMETROS DO JOGO 
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11.5. ANEXO 04: ATIVIDADES ESCRITAS DE DIFERENTES NATUREZA 
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11.6. ANEXO 05: TERMO DE ASSENTEMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(MENORES 18 ANOS) 
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11.7. ANEXO 06: TERMO DE ASSENTEMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(PROFESSORES) 
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11.8. ANEXO 07: TERMO DE ASSENTEMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (PAIS 
OU RESPONSÁVEIS) 
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11.9. ANEXO 08: MEDIDA DAS HABILIDADES DOS ESTUDANTES NA 
INTERVENÇÃO 
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