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RESUMO 
 

A tecnologia está inserida no cotidiano das pessoas para além do que podemos perceber. Em 

relação a geração atual, que já nasce imersa neste mundo digital, a forma de ensino tradicional 

tende apresentar-se a cada dia com menos atrativos. Diariamente os educadores se deparam 

com estudantes que manifestam baixo rendimento, falta de entusiasmo e mesmo certa aversão 

ao ensino da matemática. Por outro lado, os professores desta disciplina se sentem pouco 

estimulados por conta das dificuldades enfrentadas no desempenho laboral (LAURENTINO; 

FREITAS; NUNES, 2017, SANTOS; FONSECA, 2019).  Neste contexto, os jogos 

educacionais quando utilizados no ambiente escolar como ferramentas pedagógicas podem vir 

a contribuir para despertar a atenção e auxiliar positivamente no ensino-aprendizagem. Sob 

outra perspectiva, um jogo pedagógico não pode apenas ser objeto de entretenimento, ele 

precisa ter objetivos de ensino claros, e com recursos para que o professor possa avaliar quais 

jogos realmente cumprem seu propósito. A base teórica elencada para fundamentar as análises 

dessa pesquisa contou com a colaboração de autores, como: Prensky (2012), Mattar (2010), 

Laurentino, Freitas e Nunes (2017), Santos e Fonseca (2019), Souza, Depresbiteris e Machado 

(2004), Coutinho e Alves (2016), Ramos (2013), Jappur, Forcellini e Spanhol (2014), Savi 

(2011), Feuerstein, Feuerstein e Falik (2014), Feuerstein (1996), Keller (1987, 2016), entre 

outros. O estudo foi realizado com o objetivo de analisar, na percepção dos acadêmicos do curso 

de licenciatura em matemática do IFC campus Camboriú/SC, a contribuição do jogo Fraciomia 

no ensino-aprendizagem de frações. Para avaliar o jogo foi adotado o modelo de avaliação 

ARCS de John Keller e a Teoria de Modificabilidade Cognitiva Estrutural (TMCE) de Reuven 

Feuerstein. Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, de abordagem mista e exploratória. 

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário encaminhado via online para os 

acadêmicos de 3 das turmas em andamento do curso de Matemática, ano letivo de 2021. 

Participaram no total 27 acadêmicos, cujas respostas, foram tabuladas e analisadas em relação 

ao modelo de avaliação ARCS e a TMCE. Os resultados das análises dos dados indicaram, na 

percepção dos respondentes, para validação do jogo Fraciomia como ferramenta para auxílio 

no ensino-aprendizagem do conteúdo de adição e subtração de frações com denominadores 

diferentes. No entanto, considera-se ampliar esse estudo em ambiente escolar com os estudantes 

do ensino fundamental anos finais e fortalecer os resultados aqui sinalizados, de que o jogo 

Fraciomia pode auxiliar no aprendizado. Como resultado esse estudo busca colaborar para 



 

incorporação de recursos tecnológicos, como os jogos digitais, capazes de contribuir na 

promoção da aprendizagem para um ambiente escolar mais compatível com as preferências 

desta geração atual. 

Palavras-chave: Processos Educativos. Matemática. Operações com Frações. Recursos 

Tecnológicos na Aprendizagem. Fraciomia. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

Technology is embedded in people's daily lives beyond what we can perceive. In relation to the 

current generation, which is already born immersed in this digital world, the traditional way of 

teaching tends to present itself with less attractiveness every day. Every day, educators are faced 

with students who show low performance, lack of enthusiasm and even a certain aversion to 

teaching mathematics. On the other hand, teachers of this discipline feel little stimulated due to 

the difficulties faced in their work performance (LAURENTINO; FREITAS; NUNES, 2017, 

SANTOS; FONSECA, 2019). In this context, educational games when used in the school 

environment as pedagogical tools can contribute to arouse attention and positively assist in 

teaching and learning. From another perspective, a pedagogical game cannot just be an object 

of entertainment, it needs to have clear teaching objectives, and with resources so that the 

teacher can evaluate which games really fulfill their purpose. The theoretical basis listed to 

support the analysis of this research had the collaboration of authors, such as: Prensky (2012), 

Mattar (2010), Laurentino, Freitas and Nunes (2017), Santos and Fonseca (2019), Souza, 

Depresbiteris and Machado (2004), Coutinho and Alves (2016), Ramos (2013), Jappur, 

Forcellini and Spanhol (2014), Savi (2011), Feuerstein, Feuerstein and Falik (2014), Feuerstein 

(1996), Keller (1987, 2016), among others. The study was carried out with the objective of 

analyzing, in the perception of the students of the Mathematics Licentiate course at the IFC 

campus Camboriú/SC, the contribution of the Fraciomia game in the teaching and learning of 

fractions. To evaluate the game, John Keller's ARCS evaluation model and Reuven Feuerstein's 

Theory of Structural Cognitive Modifiable (TMCE) was adopted. This is an applied research, 

with a mixed and exploratory approach. Data collection was carried out through a questionnaire 

sent online to the students of 3 of the classes in progress of the Mathematics course, academic 

year 2021. A total of 27 students participated, whose answers were tabulated and analyzed in 

relation to the model of ARCS assessment and the TMCE. The results of the data analysis 

indicated, in the perception of the respondents, for the validation of the Fraciomia game as a 

tool to aid in the teaching-learning of the content of addition and subtraction of fractions with 

different denominators. However, it is considered to expand this study in a school environment 

with elementary school students final years and strengthen the results indicated here, that the 

Fraciomia game can help in learning. As a result, this study seeks to collaborate for the 

incorporation of technological resources, such as digital games, capable of contributing to the 



 

promotion of learning for a school environment that is more compatible with the preferences of 

this current generation. 

Keywords: Educational Processes. Math. Operations with Fractions. Technological Resources 

in Learning. Fraciomy. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

A geração atual já nasce imersa em diversas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs). Considerando o crescimento exponencial do acesso à informação por meio da internet, 

para 

desta geração tende a acompanhar a evolução tecnológica, visto que o intelecto já não 

e de forma 

diferente da forma tradicional e está cada vez mais direcionada e adaptada à era tecnológica 

digital (PRENSKY, 2012; MATTAR, 2010; MOITA, 2007).  

Ponderando que a tecnologia pode lhes proporcionar respostas rápidas e interação com 

mídias atraentes, esta geração de estudantes demonstra cada dia mais desinteresse em aulas 

tradicionais expositivas com uso de recursos como quadro, giz e exposição verbal 

(MORATORI, 2003). Nesse contexto, Ausubel conhecido por ter proposto o conceito de 

aprendizagem significativa em 1960, referindo-se ao método de instrução verbal expositivo, 

recitação semelhante à do papagaio e como memorização de factos isolados e rejeitá-la, 

desd

2003, p. 6), que resulta em frustração e rejeição em relação aos conteúdos e ao ambiente escolar, 

e destaca-se a disciplina de Matemática (SANTOS; FONSECA, 2019).  

Na atualidade é comum observar o uso de mídias impressas e repetições de cálculos 

manuscritos descontextualizados da realidade escolar. Diariamente os professores se deparam 

com estudantes que manifestam baixo rendimento, falta de entusiasmo e mesmo certa aversão 

ao ensino da matemática. Isto pode ser expresso na representatividade dos dados estatísticos 

68,1% 

dos estudantes brasileiros estão no pior nível de proficiência em matemática e não possuem 

Paralelo a isso, os professores desta disciplina se sentem desestimulados por conta das 

dificuldades enfrentadas no desempenho laboral (LAURENTINO; FREITAS; NUNES, 2017). 

Este quadro é um desmotivador presente na escola, mas que pode ser alterado se, em 

matemática torna-se uma das disciplinas mais temidas dentre as áreas de ensino, apresentando 
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insucesso no aprendizado e incumbindo os professores buscar métodos que facilitem o ensino 

como a utilização de jogos digitais aplicados no processo de ensino-aprendizagem, poderão 

motivar e promover uma aprendizagem com significado aos estudantes (CRUZ; RAMOS; 

ALBUQUERQUE, 2012; JAPPUR; FORCELLINI; SPANHOL, 2014; MORATORI, 2003; 

PRENSKY, 2012; SOUZA; RAMOS; CRUZ, 2013). 

Diante dos atrativos das tecnologias digitais o professor necessita conhecer, aprender e se 

adaptar a usar essas novas tecnologias para modificar sua prática pedagógica, utilizando 

material que corrobore com uma aprendizagem com significado para os estudantes e as suas 

novas formas de aprender. Achamos importante considerar que se o mundo, a sociedade, as 

pessoas estão vivenciando uma constante evolução tecnológica, então por que a escola ficaria 

estagnada? 

Nesse aspecto, os autores Alves (2015) e Moratori (2003) abordam o engajamento que a 

tecnologia proporciona, por ser rápida, interativa e divertida, elementos que os professores 

podem ter acesso com uso de jogos digitais pedagógicos. Alves (2015) ressalta ainda, que na 

aprendizagem os conteúdos complexos podem ser simplificados com o auxílio tecnológico, 

motivando os estudantes, elemento essencial para um ambiente cognitivo favorável para a 

aprendizagem. 

Na busca por essas qualidades, consoante a uma aprendizagem com significado, os jogos 

estão sendo trazidos para dentro da sala de aula, passando a receber atenção como ferramentas 

eficazes de apoio pedagógico e não apenas como entretenimento, conforme publicações e 

pesquisas de autores sobre o tema, realizadas por autores como: Alves (2012), Coutinho e Alves 

(2016), Jappur, Forcellini e Spanhol (2014), Laurentino, Freitas e Nunes (2017), Lealdino Filho 

(2013), Mattar (2010), Menezes (2018), Moratori (2003), Prensky (2012), Ramos (2013), Savi 

(2011), entre outros. 

O jogo como um recurso interativo poderá engajar os estudantes de forma que promova 

um ambiente cognitivo mais propenso para a aprendizagem. É necessário que a mudança venha 

de dentro para fora da escola, ou seja, não são os estudantes que devem retroagir ao ensino 

tradicional, memorístico, mas a escola precisa se adequar à nova geração, às novas tecnologias, 

atualizando sua metodologia pedagógica (MORATORI, 2003).  
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Nesse sentido, esse estudo pretende contribuir para que este cenário possa se modificar e 

facilitar o desempenho laboral docente, com a adoção de recursos tecnológicos, como também 

mudar o sentimento e o aprendizado dos estudantes em relação à disciplina de matemática.    

Visando a disseminação do conhecimento através do uso de jogos pedagógicos eficientes, 

os autores Savi (2011), Coutinho e Alves (2016) apresentam em suas pesquisas, que é possível 

observar a carência de ferramentas para avaliar os jogos educacionais que possam ser 

disponibilizadas para os professores, que ficam limitados na escolha por não terem tempo 

disponível e nem uma base teórica para pôr em prática no momento de escolher um jogo. E 

ainda segundo Savi (2011), para uma avaliação de qualidade, os professores no exercício da 

docência, precisam de um modelo ou base teórica para seguir. Desenvolver um modelo teórico 

específico para seu uso pessoal, demanda tempo e dedicação em estudos que os professores não 

disponibilizam, e com isso podem ocorrer duas situações: (1) o jogo é utilizado como 

entretenimento apenas, não cumprindo com os objetivos pedagógicos; ou (2) o professor opta 

por não utilizá-lo. 

Adjacente a isso, os professores também enfrentam problemas com a disciplina e os 

conteúdos matemáticos. Conforme estudo de Cardoso e Mamede (2009), as dificuldades 

apresentadas na aprendizagem e no conceito de frações é tradicional, tanto pela natureza das 

frações, quanto pela abordagem utilizada pelos professores. 

Nesse sentido, corrobora o estudo de Santos e Fonseca (2019), que além dos indicativos 

de Cardoso e Mamede (2009), acrescenta informações sobre a importância do conteúdo de 

frações e as dificuldades que os estudantes perpetuam durante a vivência escolar. 

O ensino de números fracionários está presente na disciplina de matemática a partir dos 

anos finais no ensino fundamental anos iniciais e é aprofundado nos anos seguintes no ensino 

fundamental anos finais, iniciando com as quatro operações básicas no conjunto dos números 

naturais e abrangendo os demais conjuntos numéricos e operações nos anos posteriores. Nesse 

conteúdo, os conceitos são abstratos e complexos.  

Diante desses problemas identificados é que o Jogo Digital Fraciomia foi selecionado 

para esse estudo. Acredita-se que este jogo poderá apresentar de forma divertida e desafiadora, 

a aplicação dos conceitos que envolvem o conteúdo sobre frações. Com isso, poderá auxiliar o 

aprendizado de uma forma motivadora, pois os jogos normalmente fazem parte do cotidiano 

dos estudantes desta série escolar, 6º e 7º ano do ensino fundamental anos finais, que têm idade, 
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em geral, entre 11 e 12 anos.  Mas, como avaliar jogos educacionais digitais que cumpram o 

seu papel pedagógico? 

Para responder a esta pergunta de modo a possibilitar conhecer a contribuição do jogo 

Fraciomia, foram utilizadas como base teórica para esse estudo, a Teoria de Modificabilidade 

Cognitiva Estrutural (TMCE) desenvolvida por Feuerstein, que avalia a intenção, o significado 

e a transcendência, e o Modelo ARCS, desenvolvido por Keller, que abrange quatro categorias 

de estratégias, sendo elas: a atenção, a relevância, a confiança e a satisfação, que avaliam a 

motivação proporcionada pelo jogo ao usuário. 

Assim, buscamos a contribuição dos acadêmicos e futuros professores do curso de 

licenciatura em matemática do IFC - campus Camboriú/SC, com o propósito de ampliar o 

conhecimento referente aos jogos educacionais, e de forma específica o jogo digital Fraciomia 

antes de inseri-los no planejamento educacional, e nas práticas pedagógicas escolares, 

especialmente para inserção de jogos como ferramentas de suporte no ensino-aprendizagem. 

Assim, temos a seguinte questão norteadora para essa pesquisa: Qual a contribuição do 

jogo Fraciomia para o ensino-aprendizagem de operações com frações, na percepção dos 

acadêmicos do curso de licenciatura em matemática do IFC - campus Camboriú/SC? 

Partindo deste questionamento definiu-se o objetivo geral e os específicos que são 

diretrizes para o desenvolvimento desse estudo. 

Como objetivo geral para essa pesquisa definiu-se: 

 Analisar, a partir da percepção dos acadêmicos do curso de licenciatura em 

matemática do IFC campus Camboriú/SC, a contribuição do jogo Fraciomia para 

o ensino-aprendizagem de frações. 

Como objetivos específicos, temos os seguintes pontos definidos: 

1. Descrever o jogo Fraciomia e seus procedimentos. 

2. Elaborar um modelo teórico para a avaliação do jogo Fraciomia, com base na Teoria de 

Modificabilidade Cognitiva Estrutural e no Modelo ARCS. 

3. Identificar as percepções dos acadêmicos, acerca da utilização e a contribuição do jogo 

digital Fraciomia. 

O uso de jogos é comum na sociedade atual, especialmente com objetivo de 

entretenimento, porém o uso em ambiente escolar ainda é pouco percebido e menos utilizado 

como ferramenta útil no auxílio da aprendizagem (ALVES, 2012; MENEZES, 2018; 

TAVARES, 2007). Mesmo entre os mais jovens, as opiniões se dividem e nem todos percebem 



24

 

 

que o ato de jogar sempre envolve alguma aprendizagem, não sendo necessariamente um 

conteúdo, mas podendo também incluir habilidades, estratégias ou atitudes (CRUZ; RAMOS; 

ALBUQUERQUE, 2012; PEREIRA; MOITA, 2007; RAMOS, 2013). 

Estratégias como o uso de jogos no ambiente escolar tem grande potencial para ser 

explorado, pois os estudantes interagem com os jogos e outras tecnologias em seu cotidiano, 

para além do que é essencial na sociedade moderna, e trazem como bagagem aprendizagens 

adquiridas com essas ferramentas (FARDO, 2013). A escola, ao apropriar-se de estratégias que 

relacionem essa bagagem dos estudantes com os conteúdos instrucionais e didáticas de ensino, 

poderá auxiliar na promoção de resultados positivos no ensino-aprendizagem. Além disso, a 

escola, pode ser um ambiente mais harmônico com as preferências tecnológicas e cognitivas da 

geração atual. 

Pesquisas realizadas apresentam que o uso de jogos em ambiente escolar tem garantido 

bons resultados no ensino-aprendizagem (JAPPUR; FORCELLINI; SPANHOL, 2014; 

LAURENTINO; FREITAS; NUNES, 2017; LEALDINO FILHO, 2013; MENEZES, 2018; 

MORATORI, 2003; RAMOS, 2013; SAVI, 2011). Na pesquisa elaborada por Ramos (2013, 

de aprendizagem e com a educação em uma perspectiva mais integral do é 

qualquer jogo, a dificuldade está em encontrar bons jogos educacionais, que tenham objetivos 

pedagógicos claros e agreguem elementos que proporcionem um real aprendizado. 

Para que um jogo possa ser relevante e venha contribuir para o ensino-aprendizagem no 

ambiente escolar precisa ser observado os aspectos pedagógicos e motivacionais que 

objetivos educacionais bem definidos, motiva os alunos para os estudos e promove a 

aprendizagem de conteúdos curriculares através de atividades divertidas, prazerosas e 

 

Em relação aos jogos educacionais digitais, estes possuem elementos que podem criar um 

ambiente cognitivo mais propenso para aprendizagem. Os elementos importantes para serem 

bons jogos cognitivos que, segundo Ramos (2013, n. p.),  
[...] os jogos cognitivos permitem a estimulação e a realização de exercícios que tem 
o potencial de modificar a organização estrutural e funcional do cérebro, o que resulta 
no melhor desempenho dos jogadores em algumas tarefas que exigem habilidades 
cognitivas, destacando nesse trabalho o processo de aprendizagem. 
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O ato de jogar proporciona momentos de imersão em um mundo fantasioso, podendo ser 

mais real ou muito pouco realista, dependendo da narrativa. Por isso, os jogos educacionais 

devem ser avaliados em seus propósitos pedagógicos antes de serem utilizados no ambiente 

escolar, pois não devem apenas entreter, mas é preciso aprender algo, seja uma habilidade ou 

um conteúdo. Para avaliar um jogo o professor precisa conhecer as características dos jogos e 

ter ferramentas que possam lhe orientar para realizar essa avaliação. 

Segundo Savi (2011), é preciso mensurar a qualidade dos jogos que são utilizados no 

âmbito educacional, pesquisadores e docentes não dispõe de ferramentas validadas 

cientificamente para aplicar na avaliação de jogos. Um modelo teórico para avaliação de jogos 

facilitará aos acadêmicos do curso de Matemática (público dessa pesquisa) sua caminhada 

docente, e dessa forma os incentivará na busca por novas metodologias de ensino-

aprendizagem, contribuindo para melhorias no ambiente escolar, pois o modelo tradicional sem 

a presença da tecnologia não é atrativo para geração atual de estudantes (MENEZES, 2018).

A partir do exposto buscamos apresentar a importância e a contribuição desse estudo para 

que o potencial da aprendizagem presente nos jogos esteja ao alcance dos professores, por meio 

de ferramentas que facilitem a avaliação baseadas em teorias educacionais. Desta forma, 

possibilita que o jogo venha ser visto mais do que uma mera diversão, mas que possa ser 

utilizado para enriquecer o planejamento pedagógico do professor, agregando qualidade no 

ensino e proporcionando uma aprendizagem com significado aos estudantes.  

Portanto, nessa pesquisa ao analisar o jogo Fraciomia pretende-se identificar sua 

contribuição para o ensino-aprendizagem de frações, a partir da percepção dos acadêmicos. Ao 

proporcionar essa experiência aos futuros professores de matemática, visamos também, de 

forma indireta, ampliar o conhecimento desses em avaliar jogos que sejam relevantes para o 

ensino-aprendizagem do conteúdo instrucional e que cumpram com seu papel pedagógico, 

colaborando para um aprendizado com significado para os estudantes, e um ambiente mais 

compatível com suas preferências cognitivas de aprendizagem, através de experiências práticas 

e motivadoras.  

 

1.1 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

Os capítulos estão organizados a partir do primeiro, contendo a Introdução - que abrangeu 

os objetivos e a justificativa, na sequência o segundo trata do Referencial Teórico, que engloba 
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subcapítulos referente as temáticas de Processos Educativos no Ensino de Frações e a 

Aprendizagem e o uso de Jogos Digitais, finalizando com a Síntese do Capítulo.  

O terceiro capítulo abrange a descrição dos procedimentos para o uso do Jogo Fraciomia. 

Seguido do quarto capítulo com a definição da base teórica desse estudo, o Modelo ARCS - 

acrônimo de Atenção, Relevância, Confiança e Satisfação, que são quatro categorias de 

estratégias de motivação que podem ser empregadas para a aprendizagem e a Teoria de 

Modificabilidade Cognitiva Estrutural, que em seus subcapítulos apresenta a definição da 

Experiência de Aprendizagem Mediada e seus pilares principais, a Mediação da 

Intencionalidade, do Significado e da Transcendência, a Estrutura do Modelo Teórico base para 

elaboração do questionário de avaliação do jogo Fraciomia e ao final a Síntese do Capítulo. 

No quinto capítulo apresentamos a Metodologia, as Etapas da pesquisa em seus detalhes, 

seguido do sexto capítulo que compõe a Tabulação e a Análise dos dados da pesquisa aplicada 

para avaliar o jogo Fraciomia, as discussões a respeito dos Resultados da pesquisa. 

O capítulo 7 contém o fechamento com as Considerações Finais da pesquisa realizada, 

abrangendo no texto algumas limitações e indicações para estudos futuros. Ao final do texto 

constam as Referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho, seguida dos apêndices dos 

materiais desenvolvidos para produção dos dados. Nessa sequência, o Questionário elaborado 

para avaliação do jogo Fraciomia - Apêndice A  O conjunto em Slides da Apresentação 

Teórica da Formação - Apêndice B  e a Apresentação das respostas dos acadêmicos 

participantes - Apêndice C. Seguidos dos Anexos, Anexo A contendo o parecer do Comitê de 

Ética de nº 5.037.378, em sua emenda de alteração do projeto inicial que devido à situação de 

pandemia e o cancelamento das aulas presenciais a partir do mês de março no ano letivo de 

2020, foi inviabilizado, e o Anexo B com a Biografia do professor Reuven Feuerstein.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Os Processos Educativos no Ensino de Frações, a Aprendizagem e o Uso de Jogos digitais 

são destaques nessa pesquisa. Nesse capítulo esses elementos serão apresentados de forma que 

possam contribuir enriquecendo o conhecimento por meio da leitura baseada em diversos 

autores. 

 

2.1 PROCESSOS EDUCATIVOS NO ENSINO DE FRAÇÕES 

 

O ensino da Matemática percorre um árduo caminho, os estudantes tradicionalmente 

imputam a esta disciplina diversas barreiras que geram insucesso na aprendizagem dos seus 

conteúdos, não percebendo seu papel fundamental na vida da sociedade (SANTOS; FONSECA, 

2019). Desde os primeiros anos escolares o ensino da matemática deveria propiciar significado 

para seus conceitos instrucionais, para o estudante perceber sua aplicação fora do ambiente 

escolar (MENEZES, 2018). 

Para criar uma ponte eficiente entre o conhecimento e a aprendizagem a metodologia do 

professor deve facilitar este processo, visando diminuir as barreiras na compreensão dos 

conteúdos, evitando que o estudante carregue perpetuamente deficiências no aprendizado e 

aversão a disciplina de Matemática (SANTOS; FONSECA, 2019). Evidenciamos que, para 

auxiliar no aprendizado a prática pedagógica do professor precisa ser engajadora e diferenciada, 

utilizando-se de estratégias variadas, desconstruindo a aversão pela disciplina e diminuindo a 

resistência ao construir um aprendizado com significado e ao mesmo tempo prazeroso.

O conteúdo enfatizado nesse estudo é o ensino de frações, considerado importante e que 

os estudantes apresentam dificuldades na sua compreensão para se recordar o que foi estudado 

sobre este conteúdo no ano letivo anterior (SANTOS; FONSECA, 2019). Segundo Cardoso e 

de uma completa compreensão do conceito de fracção estão relacionados, quer com a natureza 

das fracções, quer com as abordag  

fração é um dos mais importantes da Matemática no Ensino Fundamental, no entanto, é ainda 

um dos que mais apresenta dificuldades por 

dificuldades apresentadas pelos estudantes no ensino de frações estão: o próprio conceito de 
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fração, as divisões parte-todo, as quatro operações básicas com os números fracionários, o 

mínimo múltiplo comum aplicado na adição e subtração de frações com denominadores 

diferentes (SANTOS; FONSECA, 2019). Esse último é o conteúdo apresentado pelo jogo 

Fraciomia, objeto dessa pesquisa. 

O primeiro contato com as frações na escola é a partir de figuras geométricas planas 

como, os quadrados, os retângulos e os círculos, e alimentos como algumas frutas, chocolates, 

pizzas que se apresentam divididos em partes iguais para representarem quantidades 

fracionárias (Jahn et al, 2011). Nesse modelo de abordagem os estudantes poderão relacionar 

apenas a linguagem (um meio, dois terços, etc.), sem compreender o que significa o numerador 

e o denominador, e ainda induzindo-os a relacionarem as partes pintadas ao numerador e as que 

não estão pintadas ao denominador (Jahn et al, 2011). 

No ambiente escolar, conforme observado por Cardoso e Mamede (2009, p. 2863-2864), 

sentação de 

frações quanto a classificação ou interpretação, podem ser divididas em: medida, razão, 

quociente, operador e parte-todo (CARDOSO; MAMEDE, 2009), em geral, essa última é a 

representação que mais se destaca (SCHASTAI, 2012).  

A representação da fração, na situação de medida, tem similaridade com a classificação 

parte-todo, podendo ser representada pela distância de pontos em uma reta numérica 

(FREITAS; BARBOSA, 2016). Uma demonstração simples é usar a reta dos números inteiros, 

com as distâncias sinalizadas a cada um centímetro e fazer cálculos da distância entre pontos 

negativos e positivos. 

sim, parte com parte. Sua representação fracionária é usada como um índice comparativo entre 

elementos de um mesmo conjunto relacionados entre si, um exemplo corriqueiro é relacionar a 

quantidade total de estudantes da sala ao total de estudantes do gênero masculino ou feminino 

(VASCONCELOS; BELFORT, 2006). 

um número inteiro dividido por outro (

numérico no conjunto dos números naturais ou não. Para Silva, Canova e Campos (2016, p. 
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 Por exemplo, se 

em uma situação-problema 4 crianças têm 14 chocolates para dividir, quantos chocolates cada 

uma receberá? O cálculo pode ser representado por: , ou 3,5, ou seja, cada 

criança receberá três chocolates e meio. O que não aconteceria se fossem 12 chocolates ou 16, 

que resultariam em números naturais. 

ocorre quando a fração assume o papel de transformar uma situação inicial para produzir uma 

Silva, Canova e Campos 

associada a esse significado é a de transformação, isto é, a representação de uma ação que se 

deve imprimir sobre um número ou uma quantidade, transformando seu valo

Como por exemplo, uma situação-problema em que se pretende calcular o montante, em Reais, 

já pago por 5 parcelas de um objeto adquirido no valor total de R$ 1.400,00 e foi dividido em 

7 parcelas. Para resolver, utiliza-se a representação fracionária e desenvolve-se o cálculo: 

, então, como resultado obteve-se que o montante já pago pelas 

5 parcelas é de R$ 1.000,00. 

A fração na situação parte-

apresentada 

-todo, o denominador da fracção 

representa o número de partes em que um bolo é dividido e o numerador indica o número dessas 

2009, p. 2864-2865).  
Efectivamente, o procedimento, tradicionalmente utilizado, de começar com um 

agem de 1/2 de um círculo a ser 
adicionado a 2/3 de um outro círculo não representa devidamente a soma de 1/2 + 2/3. 
(CARDOSO; MAMEDE, 2009, p. 2865). 

 
A fração representada como parte-todo, por ser a mais abordada no ambiente escolar, 

talvez pela metodologia pedagógica utilizada pelos professores parece não alcançar resultados 

positivos no ensino-aprendizagem (SANTOS; FONSECA, 2019). As crianças, na sequência 

dos anos escolares, tendem a apresentar dificuldades com a representação dos números 

fracionários, e em aplicá-los nas operações e resoluções de problemas (SANTOS; FONSECA, 
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2019). Essas mesmas dificuldades parecem se perpetuar ano após ano no ensino escolar, sem 

que a aprendizagem tenha, de fato, ocorrido com esses estudantes (SANTOS; FONSECA, 

2019). As autoras sugerem ainda que, 
[...] o conteúdo de frações na matemática é fácil de ser empregado nas mais diversas 
situações do nosso cotidiano como, por exemplo, na separação de ingredientes para 
receitas de bolo, na divisão de uma pizza, no sistema monetário etc. E esse fato pode 
ser utilizado em sala de aula, pois pode servir como ponte entre a realidade do aluno 
e o conteúdo de fração, fazendo com que tenha significado para o aluno. (SANTOS; 
FONSECA, 2019, p. 54). 
 

Diante do exposto, evidencia-se que, ao não compreender o conceito de frações os 

estudantes apresentam deficiências para resolver as operações básicas com os números 

fracionários. Na busca pelo significado na aprendizagem, o jogo Fraciomia aborda o conteúdo 

de adição e subtração de frações, podendo também ser explorados outros conceitos como 

frações equivalentes, impróprias e a relação do volume representado em cada recipiente pelos 

ingredientes que também podem ser relacionados com outras receitas caseiras. 

 

2.2 A APRENDIZAGEM E O USO DE JOGOS DIGITAIS 

 

Aprender é o resultado que se almeja quando se estuda ou busca conhecer algo, seja um 

conteúdo escolar, uma nova habilidade, o manuseio de uma nova ferramenta, um instrumento 

musical ou mesmo um jogo. Para Cruz, Ramos e Albuquerque (2012, p. 89), 

é um conceito amplo que aborda a dinâmica de apropriação do ser humano de seu mundo e 

-se está relacionado com a 

aprendizagem, e quando é eficaz o sujeito consegue aplicar em contextos diferentes. Segundo 

é um processo inerente ao ser humano, estando 

presente em todos os aspectos da vida do sujeito, influenciando assim seu modo de ser e agir, 

 

sugerem empiricamente, para a conclusão de que a aprendizagem e a retenção significativas 

a pedagógica 

docente incluindo jogos pode auxiliar de forma engajadora, segura e divertida o alcance dos 

objetivos da aprendizagem escolar (ALVES, 2015). Como podemos observar nas palavras de 

que mais ocorre na escola é outra: 
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a aprendizagem mecânica, aquela praticamente sem significado, puramente memorística, que 

 

Em Moreira (2012), observamos que, a variável mais importante e que tem maior 

influência para o processo de ensino-aprendizagem é partir do conhecimento prévio que o 

estudante possui. No ambiente escolar a seleção dos materiais de aprendizagem são 

importantes, para que possam relacionar o conteúdo com o conhecimento prévio do aluno, 

mesmo que esse tenha sido apresentado pelo professor, pois é partindo desse ponto que o 

estudante poderá fazer novas relações e nesse processo passar de uma aprendizagem 

memorística para um aprendizado com significado.  

 aprendizagem por recepção significativa envolve, 

principalmente, a aquisição de novos significados a partir de material de aprendizagem 

 como já enunciado, além de ser algo comum atualmente, não apenas 

entre os mais jovens, exercem grande poder sobre o ser humano (ALVES, 2015), pois envolvem 

uma série de sentimentos e emoções, que, se aliados com os conteúdos escolares, podem se 

tornar material de aprendizagem propício para auxiliar cognitivamente o processo de ensino-

aprendizado. 

As experiências de aprendizagem podem ser variadas, no ambiente escolar o professor 

como mediador desse processo é a engrenagem que faz todas as demais funcionarem, induzindo 

os estudantes a estabelecerem as relações cognitivas necessárias em um ritmo adequado, para 

que o aprendizado ocorra. Consoante ao exposto, outorgam Cruz e Fernandez (2015, p. 271) 

que, 
Ao interagir com um objeto, com um livro, com um professor, com um colega de 
estudo, acontecem trocas que podem ser mais ou menos intensas, proporcionando a 
aprendizagem, por meio de confirmações, contradições, acréscimos e principalmente 
pelas relações que a mente de quem está no papel de aprendiz estabelece. 
 

Alguns tipos de aprendizagem envolvem 

palavras, 

internalizar o conhecimento adquirido, e depois aplicar esse aprendizado em contextos 

diferentes. 

Mas, no contexto escolar nem todos os conceitos teóricos podem ser praticados, e é nesse 

momento que os jogos são ferramentas que simplificam a realidade, que às vezes pode ser 

complexa, transformando de forma segura as ações e reações desencadeadas de forma 

virtual/digital, sem que os erros provoquem riscos à realidade.  
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Faz parte do processo de ensino-aprendizagem o estudante ter a opção de errar, e tentar 

novamente quantas vezes lhe for necessária. No ambiente escolar, os estudantes, nas avaliações, 

na vida real ou ao desempenhar seu trabalho laboral, podem não ter margem para erros. Nesse 

sentido, Alves (2015, p. 3) propõe que, jogos aplicados no ambiente escolar podem auxiliar de 

consequências reais ou desastrosas e permitindo que se aprenda sobre as possíveis 

conse a forma, muitos conteúdos que os estudantes não podem 

realizar uma aplicação em seu contexto real, poderão ter experiência através de jogos, os quais 

podem ser realizados de forma individual, coletiva ou colaborativa. Nesse aspecto, a 

colaboração proporciona experiências não apenas de aprendizagem, mas o sentimento de ajudar 

o(s) outro(s) pode ser a melhor das recompensas.  

A troca de experiências, a solução de problemas e a 

que assim o estudante perceba a importância da teoria dos conteúdos escolares quando lhe for 

dada oportunidade de visualizá-las na prática, mesmo que seja virtual. E, segundo Ausubel 

-se muito mais 

motivados quando as actividades de aprendizagem que iniciam fazem sentido, em vez de não o 

fazerem do no ambiente escolar, tem o 

intuito de que os estudantes possam aplicar os conceitos teóricos estudados em seu cotidiano, 

que os conteúdos das disciplinas escolares tenham sentido e possam ser aplicados em diferentes 

de compreensão das relações, formam-

-16, grifo do original).  

Se um conteúdo não tiver sentido para o estudante, e não for lhe apresentado aplicação, 

certamente memorizará apenas para o contexto escolar, para resolver problemas, atividades e 

para as avaliações quantitativas, dificilmente irá internalizar e aplicar em um contexto diferente. 

Dessa forma, reitera-se a importância de uma aprendizagem com significado, para que não 

ocorra apenas uma breve memorização, concordando com Ausubel (2003, p. 15), quando 

escreve que, 
A experiência de aprendizagem na aprendizagem significativa é subjectivamente 
agradável e familiar e aguça, também a curiosidade intelectual e a perspectiva de se 
adquirirem novos conhecimentos, em vez de provocar uma reacção como se fosse 
uma tarefa não recompensada e desagradável da aprendizagem por memorização que 
envolve um esforço cognitivo indevido.  
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Um ambiente adequado para aprendizagem poderá auxiliar no desempenho cognitivo do 

estudante, e quando utilizamos algo que é do interesse dos estudantes as chances de 

alcançarmos objetivos bem-sucedidos se eleva. Prensky (2012, p. 21), compreende que a 

aprendizagem baseada em jogos digitais, por apresentar o elemento diversão, funciona com os 

estudantes de hoje e o uso de 

aprendizado.  

Com o uso de jogos educacionais aplicados no contexto escolar, acredita-se que possam 

auxiliar os professores em um ensino-aprendizagem eficaz, como ferramentas de apoio 

para que o ser humano desenvolva sua aprendizagem o envolvimento emocional cognitivo 

é relevante e pode auxiliar neste processo. 

O uso de jogos em ambiente escolar são ferramentas que além de serem comuns no 

cotidiano dos estudantes, possibilitam o desenvolvimento cognitivo emocional favorável para 

de ensino e aprendizagem as possibilidades de desenvolvimento e a transcendência cognitiva e 

OS; ALBUQUERQUE, 2012, p. 89). 

Reafirmando como ferramenta eficaz para auxiliar nesse processo, Cruz e Fernandez 

permitem a existência de uma aprendizagem contextualizada, em que se construam realidades 

virtuais trabalhando os temas abordados de forma que o estudante possa assimilar e adaptar 

em 

favor do aprendizado, aponta-se um caminho que parece ser mais eficiente com a geração atual 

de estudantes, vindo ao encontro do que nos afirma Prensky (2012, p. 458, grifo do original), 

o que ensinar. A luta real era sempre como fazer para 

ensinar  como manter a atenção das pessoas, que, em geral, estavam convencidas de que 

 

Os jogos exercem essa influência em nós, quando você está fazendo algo que gosta 

dificilmente vai querer parar, e perde a noção de quanto tempo está ali, imerso, concentrado. E 

Um game é uma 

atividade voluntária, que fazemos porque queremos, espontaneamente. Se tivermos que jogar 

porque alguém nos ordenou, deixa de ser um game



34

 

 

percebemos o poder e o engajamento que os jogos exercem sobre nós, e especialmente nos 

estudantes da atual geração. 

Corroborando com o exposto, segundo a pesquisa de Cruz, Ramos e Albuquerque (2012, 

p. 89) 

diferenciados para favorecer o exercício dos processos cognitivos, o envolvimento afetivo e a 

interação social, dentre os quais podemos destacar  

Portanto, a busca por uma aprendizagem com o uso de jogos para uso em sala de aula nos 

remete à importância desse estudo e que seus resultados possam influenciar os professores a 

usarem ferramentas como o jogo Fraciomia no planejamento pedagógico. 

 
2.2.1 Características dos jogos 

 
A tecnologia concorre diretamente com a atenção dos estudantes e a didática da aula 

apresentada pelos professores (ALVES, 2015). A atenção, o engajamento e a motivação são 

elementos importantes para que ocorra o aprendizado, se os estudantes estiverem dispersos 

dificilmente se concretizará. Nesse ponto que se encaixam as metodologias diferenciadas, como 

seja didaticamente adequado e promova a aprendizagem, ele também precisa ser capaz de 

mas os professores como mediadores do processo de aprendizagem tem a tarefa de motivar os 

 

No entanto, os professores não possuem uma base teórico-metodológica para seguir 

quando se trata de escolher um bom jogo pedag

muitos jogos educacionais têm feito uso limitado de princípios pedagógicos e acabam sendo 

atrativo, mas não atende pedagogicamente o conteúdo ao qual o professor pretende trabalhar, 

outras vezes o jogo não é atrativo por tirar do papel e colocar na tela o mesmo procedimento do 

conteúdo quando apresentado em mídias impressas. 

objetivos educacionais bem definidos, motiva 

os alunos para os estudos e promove a aprendizagem de conteúdos curriculares através de 
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estudante se envolve, perde a noção do tempo e com essa imersão produz o ambiente cognitivo 

ideal para que ocorra a aprendizagem. 

Conforme relata Prensky (2012), em uma experiência como professor de matemática no 

ensino médio por 4 anos em Nova York, fazer com que seus alunos de cidades do interior 

prestassem atenção em problemas de matemática, mesmo tornando-os relevantes para os alunos 

Então para motivar os estudantes, Prensky usava brinquedos e jogos, todos que conseguisse 

pensar e inventar, já que não havia computadores pessoais na época (1968), nem um laboratório 

específico onde as crianças pudessem praticar a matemática de uma forma divertida. 

Motivação é um dos fatores que tornam os jogos interessantes para as pessoas, gerando 

engajamento e dedicação, e esses aspectos podem ser usados em outros contextos. Mas, como 

os jogos conseguem ser tão atrativos para as pessoas? Segundo Viana et al 

A resposta é porque eles causam satisfa

a motivação intrínseca e ou extrínseca. A motivação intrínseca é aquela quando a pessoa se 

envolve por desejo próprio, busca satisfazer sua própria curiosidade, e a motivação extrínseca 

se refere a uma motivação do ambiente externo, ou seja, pode ser por uma recompensa, seja ela 

material ou um reconhecimento por seu sucesso (VIANA et al, 2013). Contudo, com a evolução 

da tecnologia, o crescente acesso da sociedade e as mudanças trazidas para vida cotidiana das 

pessoas pela era digital, conhecer e aplicar jogos educacionais no ensino-aprendizagem escolar 

pode ser uma estratégia para melhorar a qualidade, tanto do aprendizado dos estudantes, quanto 

da motivação desses e dos professores. 

Jogos tem potencial para muito além do ato de jogar, e estão inseridos em diversas áreas 

da sociedade, como na natureza, na política, no trabalho, na poesia. O jogo vai além da 

necessidade imediata da vida e apresenta um sentido para a ação, contribuindo para o 

desenvolvimento cognitivo, social e afetivo. 

são mídias voltadas para a educação e usados para transferir e adquirir conhecimentos em 

diversas áreas, sendo um dos seus benefícios importantes, possibilitar que alunos possam ter 

despertar as emoções do sujeito pela vivência de uma 

experiência intensificada, contribui na construção da memória, da comunicação e do próprio 

conhecimento do sujeito.  

Jogos possuem regras estabelecidas para atingir alguma meta, através da superação de 

uma série de obstáculos. Os jogos também simulam a realidade, porém com suas características 
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próprias. Sendo assim, sistemas baseados em jogos devem ter objetivos claros e apresentarem 

etapas de curto prazo, trazendo uma progressão contínua e com frequência de recompensas.

O quadro 1 contém a descrição das mecânicas, dinâmicas e estéticas dos jogos, elementos 

que devem ser observados na avaliação de um jogo educacional a ser aplicado em ambiente 

escolar. 

 

Quadro 1 - Mecânicas, dinâmicas e estéticas dos jogos 
Mecânicas  Compõem os elementos para o funcionamento do jogo e permitem as orientações nas ações do 

jogador; 
Dinâmicas São as interações entre o jogador e as mecânicas do jogo;  

Estéticas Dizem respeito às emoções do jogador durante a interação com o jogo. Essa relação resulta das 
relações anteriores entre as mecânicas e as dinâmicas, que levam à criação das emoções do 
jogador. 

Fonte: Zichermann e Cunningham (2011, apud BUSARELLO, 2016, p. 94).  

 
Dinâmicas são o esboço do sistema e as mecânicas são os processos que levarão à ação 

dos indivíduos. Dentre esses elementos, são importantes: a narrativa, a visualização de 

personagens, e a solução de problemas, por serem elementos que favorecem o engajamento e 

aprendizagem.  

Ao fazer parte da história, os estudantes utilizam elementos interativos que servem como 

guia para alcançar os seus objetivos, movimentando-se no ambiente e contribuindo para seu 

113). E ainda, para Busarello (2016, p. 116), a narrativa é  

que o indivíduo vivencie um fragmento de espaço e tempo característicos da vida real em um 

 A narrativa é um elemento importante dos jogos, pois 

proporciona relevância e significado para as experiências, oferecendo contexto para as histórias 

interativas e possibilitando o engajamento do indivíduo, e como consequência desenvolverá a 

tarefa de forma motivada. Segundo Busarello (2016, p. 120), 
Os elementos comuns aos jogos como narrativas, fantasia, curiosidade, mistério, 
metas, regras, feedbacks, desafios, estímulos e a possibilidade de controle contribuem 
para a construção de experiências dentro do ambiente gamificado, favorecendo a 
participação voluntária do indivíduo. 

Outros elementos dos jogos são: personagens, competição e regras de jogo. Esses 

elementos tem efeito direto no processo de aprendizagem, Busarello usa o seguinte exemplo: 
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onagem permite a identificação com o estudante; a competição favorece o foco e a 

atenção dos alunos; e as regras do jogo propiciam um ambiente de imersão favorável ao 

Elementos encontrados nos jogos funcionam como um motor para motivar os indivíduos. 

Um desses elementos é o engajamento, que é medido pelo grau de dedicação dispensados na 

realização de uma tarefa, que influencia na imersão do sujeito em um ambiente, ou seja, o 

período de tempo que o indivíduo dedica a esta tarefa. 

Segundo Mcgonigal (2012, apud VIANNA et al

compartilham quatro características que os definem: meta, regras, sistema de feedback e 

juste equilibrado de metas, regras e feedbacks geram motivação 

e, essa motivação trará como resultado empenho e esforço em desenvolver a atividade, tornando 

a participação voluntária e não imposta, por exemplo nas atividades em sala de aula. Conforme 

apresentados no quadro 2.  

 

Quadro 2 - Quatro principais características dos jogos 
 
Meta 

 Motivo que justifica a realização de uma atividade por parte dos jogadores; 
 Pode ser na forma de vitória sobre determinado adversário, ou a conclusão de todos os 

desafios propostos em um videogame; 
 Meta não é algo que se alcança sempre, podendo servir como um propósito que o 

jogador persegue constantemente e que lhe concede um senso de orientação durante o jogo. 
Regras  Compõem um conjunto de disposições que condicionam a realização do jogo; 

 Promovem equilíbrio entre um desafio passível de ser concluído sem ser fácil a ponto 
de desestimular sua resolução; 

 Ajustam o nível de complexidade do jogador frente à atividade a ser desenvolvida, 
liberando a criatividade e estimulando o pensamento estratégico; 

 As regras, têm a função de definir o comportamento do jogador, ou de que modo organizará 
suas ações para o cumprimento dos desafios impostos pelo jogo. 

Sistema de 
feedback 

  Sua função principal é informar aos jogadores como está sua relação com os diferentes 
aspectos que regulam sua interação com a atividade; 
  Fomenta a motivação, informando o progresso atingido em relação a si próprios e à meta, 
de maneira mais ou menos explícita. 

Participação 
voluntária 

  É necessário que ocorra a aceitação da meta, das regras e do modelo de feedback; 
  Em qualquer tipo de jogo, digital ou não, é preciso haver consenso entre todas as condições 
propostas e o jogador, viabilizando assim também as condições comuns para harmonização 
em jogos com múltiplos jogadores; 
  Só há jogo quando o sujeito está disposto a se relacionar com esses elementos da maneira 
como foram propostos. 

Fonte: Vianna et al (2013, p. 28-29).  

 
Outros aspectos como interatividade, suporte gráfico, recompensas, competitividade, 

ambientes virtuais ou o conceito de vitória etc., são características comuns a muitos jogos, mas 

não definidoras, tais aspectos são artifícios orientados a constituir uma relação mais próxima 
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com as quatro características que definem os jogos, sendo maneiras de consolidar e fortalecer 

os elementos expostos (VIANNA et al, 2013). 

O estudante precisa querer jogar, não pode ser algo que lhe é imposto, e sim proposto, 

para que ele tenha esse sentimento de liberdade de jogar porque quer jogar. Na fuga da vida 

real, por mais que se tenham elementos da realidade, as ações e consequências não são reais, o 

so prejudique 

ou cause algum dano a si ou a outros. 

Com o crescimento da cultura de jogos, envolvendo um grande número de pessoas no 

mundo, diversos setores como: Forças Armadas, comércio, indústria, educação e também o 

meio corporativo tem utilizado o ato de jogar como estratégia motivacional (PRENSKY, 2012). 

Nesse quesito, identificam-se os jogos como ferramentas eficientes de motivação no processo 

de gerar conhecimento aos indivíduos. 

Portanto, todos esses elementos são utilizados para contribuírem no desenvolvimento 

do processo de aprendizagem, não são os últimos, mas sim os que o complementam. Em suma, 

os processos de aprendizagem apresentados devem ser ajustados à realidade dos indivíduos, 

seguindo o avanço tecnológico da sociedade. Estimulando a aprendizagem por meios multi e 

transdisciplinares, elevando os níveis motivacionais e de engajamento, proporcionando 

experiências relevantes aos sujeitos, e nisso o uso de jogos educacionais podem vir a ser 

perfeitamente eficaz (PRENSKY, 2012). 

Se é este o caminho que queremos trilhar, é necessário buscar novas ferramentas, 

partindo do que é comum aos estudantes em seu cotidiano, que desperte o seu interesse e 

promova o ensino-aprendizagem, para que o ambiente escolar, em especial a disciplina de 

matemática, não seja alvo de sentimentos negativos, mas, que com mudanças na prática 

pedagógica, a escola seja vista com sentimentos positivos, com significado. 

 

2.3 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo foi exposto o referencial teórico, abordando os Processos Educativos no 

Ensino de Frações, nesse percebe-se o foco em resultados e não nos processos do aprendizado. 

Voltado para relação parte-todo enquanto as demais são pouco exploradas. O jogo Fraciomia 

pode proporcionar a visualização de frações em medidas de volume, como nos frascos dos 

ingredientes, que se o mediador explorar com os estudantes poderá agregar outros conceitos 
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além dos cálculos das operações com os racionais fracionários, instigando-os para perceber 

outros aprendizados implícitos no jogo. 

Nos aspectos da Aprendizagem com as contribuições de autores como Ausubel, Cruz, 

Ramos e Albuquerque, Moreira, Alves, Prensky, Cruz e Fernandez. Juntamente com o uso de 

Jogos Digitais, buscamos explanar sobre o uso de jogos no ambiente escolar, a dificuldade de 

acesso dos professores a uma ferramenta para avaliação de jogos educacionais e os elementos 

pilares para que um jogo seja considerado um bom jogo educacional e cumpra seu propósito 

pedagógico. 

No próximo capítulo, apresentamos os procedimentos de acesso e de jogabilidade, como 

um manual do jogo Fraciomia. Seguido da base teórica para análise dos resultados desse estudo. 
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3 CONHECENDO O JOGO FRACIOMIA 
 

Considerando a imersão tecnológica dos estudantes, e como esse conteúdo de frações é 

abordado no jogo de forma simplificada, inserir o jogo Fraciomia no ambiente escolar como 

uma ferramenta pedagógica poderá auxiliar o processo de ensino-aprendizagem de adição e 

subtração de números fracionários com denominadores diferentes.  

O jogo Fraciomia foi desenvolvido por pesquisadores da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia  Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - FCT/UNESP por meio 

de parceria com a Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação (SEED/MEC), 

e do programa educacional Rede Interativa Virtual de Educação  RIVED (BRASIL, 2009). 

Esta parceria rendeu oportunidade aos pesquisadores para produzirem objetos de aprendizagem 

e, aos estudantes e professores o acesso gratuito a estas ferramentas, que tem por objetivo tornar 

o aprendizado mais atrativo e eficiente. Todo conteúdo disponibilizado pela RIVED é público 

e está sendo gradativamente licenciado para licença Creative Commons, que permite acesso e 

distribuição do material garantindo os créditos e direitos aos autores.  

Os pesquisadores autores do jogo Fraciomia são: Jane Santana, Anderson Mello, Klaus 

Schlünzen Júnior, Elisa Tomoe Schlünzen, Helton Augusto de Carvalho, Hosana Batista, 

Danielle Santos, Ivan Shirahama, Natália Ferrari, Tereza Higashi Yamabe e Álvaro Mizobuchi 

Junior (BRASIL, 2021). O jogo Fraciomia foi desenvolvido para ser utilizado em ambiente 

escolar no suporte pedagógico do ensino de operações de adição e subtração de frações com 

denominadores diferentes, mais voltado para as séries iniciais do ensino fundamental anos 

finais, podendo ser extensivo às demais séries e também ao ensino de jovens e adultos desse 

mesmo ciclo.   

O jogo Fraciomia apresenta uma narrativa em que o estudante passa a ser virtualmente 

o aprendiz de um mago. Esta narrativa remete a criatividade e magia, está relacionada à filmes 

de ficção com essa temática, como por exemplo: Cinderela, A Branca de Neve e os Sete Anões, 

Hocus Pocus Abracadabra, Rapunzel, Castelo Rá-Tim-Bum, Um Passe de Mágica, A História 

ser acessados pelas crianças de diferentes faixas etária.  

O jogo apresenta um livro de receitas de diversas poções mágicas que devem ser 

preparadas pelo mago e seu aprendiz - o jogador - por meio do manuseio de diferentes 

ingredientes. Estes ingredientes fictícios, são solicitados em quantidades informadas por 
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números fracionários. Para progredir no jogo, o jogador deve calcular a quantidade de cada 

ingrediente que restará no seu recipiente. Para efetuar esse cálculo, é preciso empregar os 

conceitos matemáticos de operação de subtração de frações com denominadores diferentes. 

As telas que compõem o jogo trazem desenhos relacionados a história abordada. Os 

ícones de comandos e de ajuda estão sempre visíveis e o jogo proporciona ao jogador a correção 

de suas respostas antes de finalizar. Assim, o jogador pode errar e corrigir quantas vezes julgar 

necessário, podendo jogar com outro par e compartilhar o conhecimento dos conceitos teóricos 

do conteúdo matemático de frações presente no jogo. 

O jogo Fraciomia é jogado off-line (não pode ser jogado diretamente em uma página na 

internet), isso significa que o jogo precisa ser instalado nos computadores. O download está 

disponível no Portal do Professor no site do MEC1 de forma gratuita. É importante destacar que 

o Fraciomia está disponível somente para o Sistema Operacional Windows2, e que o jogo exige 

ainda instalar o Flash Player3, recurso necessário para que o jogo seja executado no 

computador. Após instalado o jogo e demais recursos necessários, o jogador poderá seguir os 

passos abaixo descritos para jogá-lo. 

O software do jogo Fraciomia inicia com a tela abaixo, Figura 1, onde apresenta o título 

e subtítulo, e o jogador deve clicar na seta com a descrição início que é o ícone que dá sequência 

ao jogo. 

 

                                                 

1 Está disponível no link: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=21035 
2 É necessário descompactar o arquivo e dar um duplo clique sobre o arquivo mat1_ativ3.exe para instalá-lo no 
seu computador. 
3 O download poderá ser feito no seguinte endereço: 
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&Lang=Brazilia
nPortuguese. 
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Figura 1 - Tela inicial do jogo Fraciomia 

Fonte: Jogo Fraciomia 

 
Na segunda tela o jogo apresenta uma mensagem de boas-vindas, Figura 2, para fechá-la 

deve-se clicar no X. Essa tela pode ser identificada como a tela de menu geral do jogo, pois tem 

vários ícones que podem ser explorados nesse ambiente. 

 
Figura 2 - Segunda tela com mensagem de bem-vindo 
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Fonte: Jogo Fraciomia 

Como pode-se ler na mensagem, em todas as telas do jogo tem-se a ajuda da aranha 

denominada Teca. Essa aranha é um ícone, que o estudante pode acessar se precisar de ajuda, 

em geral a informação apresentada é do que pode ser realizado no ambiente que se está no jogo, 

segue exemplo na Figura 3. Para fechar a mensagem deve-se clicar no ícone OK. 

 

Figura 3 - Tela com exemplo de mensagem da aranha Teca 

Fonte: Jogo Fraciomia 

 

Ainda na figura 2 o jogador, agora aprendiz do mago, tem a opção de clicar nos livros da 

segunda e terceira prateleiras da estante. O jogo apresenta dois poemas, um com o tema de 

frações equivalentes e outro com a história do surgimento dos números fracionários, conforme 

exemplo na Figura 4. 
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Figura 4  Tela com o poema de frações equivalentes 

Fonte: Jogo Fraciomia 

 

Nessa mesma tela do menu geral, ao deslizar o mouse aparecem os ícones de acesso ao 

Laboratório e ao Estoque, conforme as Figuras 5 e 6. 

 
Figura 5  Tela do menu indicando o laboratório 

Fonte: Jogo Fraciomia 
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Figura 6  Tela do menu geral indicando o estoque 

Fonte: Jogo Fraciomia 

 

Para dar sequência ao jogo, deve-se clicar na imagem do mago, retornando assim para 

tela da Figura 2, onde deve-se escolher uma das opções nos ícones Criar uma poção ou Fazer 

encomenda. Essas duas opções são fornecidas pelo jogo, pois o jogador pode criar uma poção 

ao invés de elaborar uma já proposta pelo software. Indica-se clicar em Fazer encomenda, 

facilitando a compreensão das etapas do jogo em um primeiro momento, como também para 

avaliar o jogo, caso o leitor pretenda fazê-lo seguindo os critérios metodológicos propostos 

nessa pesquisa. 

Após clicar em Fazer encomenda, será apresentada uma tela, na qual o jogo informa que 

o mago recebeu uma encomenda de certa quantidade de uma determinada poção, conforme 

exemplo na Figura 7.  
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Figura 7- Tela com a mensagem da encomenda 

 
Fonte: Jogo Fraciomia 

 

Para encontrar a receita no Livro de Poções (Figura 8), primeiro o jogador deverá fechar 

a janela da mensagem (clicando no ícone X no canto superior direito, ver Figura 7). Em seguida, 

clicar no livro de poções a fim de conhecer a receita e os ingredientes para o seu preparo (Figura 

9), nesta tela estará a receita com cinco ingredientes diferentes, um de cada categoria, a saber: 

fungos, flores, ervas, essências e raízes. 
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Figura 8 - Tela indicando o livro de poções 

Fonte: Jogo Fraciomia 

 

Figura 9 - Tela com imagem de uma receita 

Fonte: Jogo Fraciomia 

 

As informações da receita, seus ingredientes e suas respectivas quantidades, devem ser 

registrados em uma folha de papel (fotografia no celular, ou outra forma que os estudantes ou 
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o professor sugerir), para prosseguir com o preparo da poção. As quantidades estarão em 

números fracionários, e o jogador irá se dirigir ao ambiente estoque no jogo para retirar a 

quantidade solicitada na receita de cada um dos cinco tipos de ingredientes. Para executar esta 

ação, deve-se clicar no ícone Ir para o estoque (Figura 9), para retirar os ingredientes necessários 

(Figura 10). 

 

Figura 10 - Tela do ambiente estoque 

Fonte: Jogo Fraciomia 

 

No ambiente estoque, para identificar os diversos tipos de ingredientes, basta posicionar 

o mouse sobre o ícone do recipiente e o jogo mostrará seu nome. O jogador deve clicar no pote 

com o nome correspondente ao que é solicitado na receita, então o jogo mudará para uma nova 

tela, onde esse ingrediente será apresentado em um recipiente com sua quantidade disponível 

representada por um número fracionário, Figura 11. 
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Figura 11- Tela com exemplo de um ingrediente a ser retirado 

Fonte: Jogo Fraciomia 

 

O jogo informará a quantidade do recipiente estocado em: Quantidade disponível neste 

pote. O jogador deve inserir a Quantidade que restará neste pote, que será a retirada do 

ingrediente para criar a sua poção. Para executar a retirada do ingrediente, o jogador precisará 

calcular a diferença entre a fração que representa a quantidade disponível no recipiente e a 

fração que representa a quantidade que precisa para fazer a receita, obtendo o resultado deve 

registrar no campo quantidade que restará neste pote (no formato de uma fração) e clicar em 

OK. Em seguida, deve-se adicionar o ingrediente ao Inventório, representado por um ícone ao 

lado esquerdo inferior da tela, Figura 11. 

Lembrando que, em algumas situações propositalmente a quantidade disponível no 

recipiente está representado por uma fração menor do que a quantidade que o jogador precisa 

retirar, assim ele precisará retirar a quantidade total disponível e ainda a parte fracionária que 

faltou de um novo recipiente do mesmo ingrediente, conforme exemplo na Figura 12.
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Figura 12 - Tela com exemplo de uma retirada com mais de um pote 

Fonte: Jogo Fraciomia 

 

No ambiente inventório (Figura 13) o jogador tem a opção de acessar o livro de poções 

para ver a receita, ou para consultar a retirada dos ingredientes que irão compor a sua poção, 

verificando se a quantidade que retirou está correta, ou seja, se calculou a operação fracionária 

corretamente. É nesse ambiente que o jogador tem a opção de verificar seu desempenho no 

jogo, e caso identifique que errou em um ou mais ingredientes, poderá devolvê-lo(s) e retirar 

novamente. Esse ambiente é o único que oferece ao jogador a opção de corrigir seus cálculos e 

ter êxito no preparo da poção.  
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Figura 13 - Tela do ambiente inventório 

Fonte: Jogo Fraciomia 
 

Ao finalizar a retirada dos ingredientes o jogador deve clicar em Preparar Poção, ícone 

que está no canto inferior direito do ambiente estoque (Figura 10), o jogador será encaminhado 

para uma nova tela, nesse novo ambiente será o momento de criar a poção mágica da receita 

encomendada, Figura 14. 
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Figura 14- Tela do ambiente de preparo da poção 

Fonte: Jogo Fraciomia 

 

Nesse ambiente, conforme podemos observar na Figura 14, o jogo exibe o modo de 

preparo da poção, o jogador deve seguir a sequência indicada em que os ingredientes devem 

ser colocados no caldeirão para preparar a poção adequadamente (Figura 15). Para tal, deve-se 

clicar e arrastar com o mouse o desenho do recipiente com os ingredientes, um a um, soltando-

os sobre o caldeirão (Figura 15). 
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Figura 15 - Tela exemplo de poção sendo preparada 

 
Fonte: Jogo Fraciomia 

 

Após colocar todos os ingredientes no caldeirão deve-se selecionar o ícone Pronto, o jogo 

permitirá confirmar o preparo da poção ou refazê-la (Figura 16). Nesse ambiente, o jogo 

apresentará um frasco com líquido colorido, perguntando se a cor condiz com a cor descrita na 

receita. Nessa fase, o jogador poderá clicar confirmando e ter como resposta um resultado 

positivo, ou uma resposta negativa informando que a poção não foi criada corretamente. Então, 

o jogador terá a opção de refazer a mesma receita ou iniciar o jogo novamente. 
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Figura 16 - Tela com exemplo de uma poção pronta 

Fonte: Jogo Fraciomia. 

 
Caso confirme a poção e esta não esteja correta, o jogo informará a necessidade de 

verificar se os ingredientes, as quantidades e a sequência de preparo foram seguidos 

corretamente. Neste caso, o jogo permitirá que se opte por criar a mesma poção novamente 

clicando no ícone Voltar (Figura 17), nesta opção o jogo retornará à tela representada na Figura 

2, e o jogador deverá clicar novamente em Fazer encomenda e lhe será oferecida a mesma 

receita. Caso opte por fazer uma nova receita deverá fechar o jogo no X da barra de comandos 

do programa no canto superior direito e entrar novamente no jogo. 
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Figura 17- Tela de feedback do preparo errado da poção 

Fonte: Jogo Fraciomia 
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Figura 18- Tela com feedback do preparo correto da poção 

Fonte: Jogo Fraciomia 

 
Se escolher a opção Voltar, o jogo o conduzirá à tela na qual há a opção Fazer encomenda 

(Figura 2). Nesse caso, o jogo oferecerá a mesma receita, por isso recomenda-se que clique no 

X para encerrá-lo. Para preparar uma outra receita, é preciso entrar no jogo novamente.

 

3.1 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Nesse capítulo descreveu-se os procedimentos para o uso do jogo Fraciomia, facilitando 

para o leitor e professores que desejem utilizar o jogo em seu planejamento. Esses 

procedimentos podem ser adotados como um manual, pois abordam desde o acesso para baixar 

o jogo, sua instalação e cada tela que o jogador irá encontrar e o que deve ser feito para jogar.
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4 O MODELO ARCS E A TEORIA MCE 
 

Modelos específicos para avaliação de jogos educacionais não são ferramentas de fácil 

acesso para os professores orientarem-se em relação a escolha e avaliação de jogos digitais para 

 raramente se encontra 

um modelo para ser empregado nas avaliações desses materiais instrucionais, e os poucos 

existentes normalmente são simplificados e pouco auxiliam na realização de avaliações mais 

  

Partindo dessa percepção e olhando sob a ótica do professor, esse estudo, elegeu o jogo 

digital Fraciomia, para analisar suas características em relação aos conceitos matemáticos que 

envolvem operações com frações e como esse jogo poderá auxiliar no ensino-aprendizagem 

desse conteúdo. 

Ressalta-se que o primeiro contato com esse jogo deu-se na pesquisa anterior realizada 

em 2018 na conclusão do curso de pós-graduação latu sensu, em que a pesquisadora analisou o 

jogo em seus aspectos pedagógicos e ergonômicos da interação humano-computador.

Visando ampliar a pesquisa sob outros olhares, nesse estudo adotamos por base o Modelo 

ARCS e a Teoria de Modificabilidade Cognitiva Estrutural (TMCE) de Feuerstein. A escolha 

por essas duas bases teóricas se deve pelo fato de que o modelo ARCS foi desenvolvido, para 

avaliar a motivação proporcionada pelo jogo ao usuário e a TMCE para verificar os aspectos 

pedagógicos do jogo e sua eficiência no auxílio do ensino-aprendizagem.  

Para tal, foi elaborada a estrutura de um modelo teórico, que deu origem ao questionário 

aplicado aos participantes da pesquisa, e utilizado para a análise sobre a contribuição do jogo 

Fraciomia a partir da percepção dos acadêmicos do curso de licenciatura em Matemática do 

campus Camboriú/SC. 

Savi (2011), em seu estudo constatou vários relatos de pesquisas aplicadas de avaliação 

de jogos, mas desenvolvidas para contextos e jogos específicos que inviabilizam sua utilização 

em outros jogos e em diferentes contextos. Assim como exposto no estudo de Coutinho e Alves 

(2016, p. 6), 
A avaliação da qualidade dos jogos digitais educativos não foi destacada como de 
importante interesse nas pesquisas. Assim como no Brasil, os estudos estrangeiros 
pouco têm investido neste tema, em particular para auxiliar os professores a selecionar 
jogos de qualidade para as práticas educativas. Quando esses estudos existem, tendem 
a se referir à qualidade na perspectiva do cliente ou no sentido de auxiliar os 
desenvolvedores de jogos digitais. 
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Frente ao exposto, percebe-se que esse estudo poderá indiretamente contribuir para que 

os professores tenham acesso a um modelo teórico que os auxilie na avaliação de outros jogos, 

para que selecionem jogos de qualidade, que realmente motivem e agreguem resultados 

positivos no aprendizado. Conforme afirma Prensky (2012, p

em jogos digitais é uma alternativa em uso - com êxito cada vez maior e surpreendente [...] o 

novo paradigma de aprendizagem   

Na sequência são apresentadas as duas teorias, que foram os pilares para elaborar as 

perguntas do questionário, orientar e embasar a análise das respostas da pesquisa. 

 

4.1 ARCS  ATENÇÃO, RELEVÂNCIA, CONFIANÇA E SATISFAÇÃO  
 

O modelo de design motivacional nomeado de Modelo ARCS, é o trabalho mais 

conhecido de John M. Keller. Nascido em 05 de março no ano de 1938, de naturalidade 

americana. Formado em Psicologia Educacional, Ph.D. em Tecnologia de Sistemas 

Instrucionais e Comportamento Organizacional pela Indiana University Bloomington, em 1974. 

No ano de 1985, ingressou na Florida State University, onde em 1988 alcançou a posição de 

professor titular, nessa mesma instituição, aposentou-se no ano de 2010, foi então honrado 

como Professor Emérito de Tecnologia Instrucional e Psicologia Educacional. O professor 

Keller é autor de livros, artigos e diversos capítulos de livros, e, é reconhecido por seu trabalho 

concernente a motivação em ambientes educacionais (KELLER; SUZUKI, 2004). 

Nesse estudo, para a análise da motivação proporcionada pelo jogo Fraciomia, usaremos 

como ferramenta o Modelo ARCS, que é fundamentado na teoria expectativa-valor. Essa teoria, 

conforme descrita por Keller (1987, p. 2-

motivadas a se envolver em uma atividade se ela for percebida como ligada à satisfação de 

necessidades pessoais (o aspecto do valor) e se houver uma expectativa positiva de sucesso (o 

aprendizagem, os conteúdos curriculares devem ser apresentados de forma que os estudantes 

percebam seu valor e que disponham a expectativa de sucesso. 

Segundo Keller (1987; 2004; 2016), ARCS é o acrônimo de Atenção, Relevância, 

Confiança e Satisfação, estas são as principais condições que segundo o pesquisado

(KELLER, 1987, 

p. 3, tradução nossa). E, também são estas as quatro categorias de estratégias de motivação que 
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podem ser integradas como ferramentas de auxílio no processo de ensino-aprendizagem escolar 

para motivar os estudantes. 

Esse modelo busca elevar a motivação de materiais instrucionais, a partir de três 

características específicas de recursos (KELLER, 1987). A primeira abrange quatro categorias 

baseadas em conceitos e variáveis que são específicas para retratar a motivação humana 

inclui conjuntos de estratégias a serem usadas para 

 (KELLER, 1987, p. 2, tradução nossa). O terceiro 

é voltado para design sistemático, para aplicação em modelos tradicionais instrucionais 

(KELLER, 1987). Diante disso, percebe-se que esse modelo pode ser aplicado em diversas 

situações do ambiente escolar, não apenas para avaliação de materiais diferenciados, mas pode 

ser adotado para ampliar as estratégias na metodologia pedagógica diária do professor. Para tal, 

é imprescindível conhecer cada uma destas quatro estratégias, que seguem descritas na 

sequência. 

Dentre as quatro categorias no Modelo ARCS, a primeira é a Atenção, que busca 

estimular a curiosidade e o interesse do aluno. Nessa categoria o foco é despertar o interesse e 

a curiosidade do estudante, estimulando as áreas das sensações, como por exemplo a excitação 

(KELLER, 2016). Para Keller, a prontidão para atenção, 
Refere-se ao grau em que o público provavelmente responderá com curiosidade e 
atenção ao material instrucional. Em um extremo, o público pode estar pouco 
estimulado (entediado) e não prestar atenção ou, no outro extremo, superestimulado 
(hiper) e incapaz de manter a atenção em qualquer estímulo. (KELLER, 2016, p. 6, 
tradução nossa). 

 
Ness

estudante poderá 

dispensar um tempo maior de concentração e esforço para alcançar o aprendizado, sem mesmo 

perceber e, esse engajamento é elemento importante no processo de aprendizado. Corrobora 

com a afirmação de Keller (1987, p. 3, tradução nossa), que refere-

atenção, é um elemento de motivação e também um pré-requisito para a aprendizagem. A 

 

tímulos 

dramática, um ruído agudo, uma pausa silenciosa  todos esses e muitos outros dispositivos são 

1987, p. 3, tradução nossa). Esses são recursos que podem ser aplicados 
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pelos professores no ambiente escolar, auxiliando no despertar e em manter a atenção do 

estudante para aquilo que é importante e necessário para o ensino-aprendizagem, não 

requerendo investimentos de recursos financeiros, apenas conhecimento e estratégia por parte 

do professor. 

A segunda categoria, refere-se a Relevância, que relaciona-se à percepção dos estudantes 

aos objetivos dos conceitos instrucionais, consoantes com suas preferências de aprendizagem e 

as suas experiências anteriores (KELLER, 2016), adicionando atenção e curiosidade para 

construção da relevância para a motivação (KELLER; SUZUKI, 2004). 

O uso de estratégias adequadas aumenta a motivação e podem ser utilizadas no momento 

da aprendizagem com estudantes. E para os autores como Keller e Suzuki (2004, p. 231, 

tradução nossa),  
Ter objetivos claros é um componente-chave da relevância. Os objetivos do aluno 
podem ser extrínsecos à aprendizagem, pois é necessário passar em um curso para ser 
elegível para uma oportunidade desejada, mas um nível mais forte de motivação para 
aprender é alcançado quando o aluno experimenta uma orientação intrínseca para o 
objetivo, ou seja, quando o aluno está engajado em ações que são pessoalmente 
interessantes e escolhidas livremente. 

 

Para uso dessa estratégia no ambiente escolar, Alves (2015) apresenta exemplos, tais 

como: experiência - inicie partindo do que o estudante já conhece, ou usando habilidades que 

eles já possuem - utilidade para vida - mostre que o aprendizado pode trazer benefícios para 

sua vida hoje e também no futuro - objetivo - evidencie com clareza e apresente metas 

atingíveis, por exemplo: demonstre de forma clara e utilize tutores entre os que têm habilidade 

para auxiliar nessa estratégia, e escolha - o caminho para alcançar o objetivo pode seguir 

diversas direções, nada é pronto e acabado, permita que os estudantes façam outras escolhas, 

tentativas e usem outros métodos, e os oriente quando necessário. 

Os estudantes devem identificar os benefícios do que lhes está sendo proposto, tanto para 

o alcance de objetivos específicos, como para sua vida pessoal. Sem a percepção adequada 

poderão, de um lado, ser indiferentes e até mesmos hostis, ou por outro lado, elevar suas 

expectativas a um nível para o qual a proposta não corresponde, podendo dessa forma gerar 

ansiedade e até mesmo frustrações (KELLER, 2016). Portanto, perceber com clareza a 

relevância do aprendizado no ambiente escolar poderá ser um fator que contribui com eficiência 

em projetar no estudante sentimentos (emoções) e um ambiente cognitivo motivado para 

acolher os conteúdos instrucionais e a valorizá-los adequadamente. 
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No desempenho laboral dos professores é natural os questionamentos (evidencia-se a 

tradução nossa). Demonstrar, a aplicação dos conceitos instrucionais relacionando com o 

cotidiano dos estudantes e a sua importância para vida futura, expressando seu valor para que 

possam ser apreciados, são formas que o professor pode contar para reforçar a motivação 

durante o processo do ensino-aprendizagem. E a partir disso, construir a confiança, que é a 

terceira categoria desse modelo motivacional. 

Essa categoria está relacionada com a expectativa de sucesso, congruente ao empenho de 

suas habilidades e esforços particulares, contrária a sorte ou nível de tarefa muito fácil/difícil 

(KELLER, 2016). A condição para motivar a confiança não pode estar relacionada a sorte, o 

estudante requer para si o sucesso, com seu esforço, superando suas próprias habilidades, porém 

não fazendo-se valer de sorte, isso não irá conceder confiança ao estudante (KELLER; 

SUZUKI, 2004).  

Dessa mesma forma, Keller (1987, p. 3, tradução nossa) referindo-se a terceira categoria, 

Confiança, Algumas pessoas nunca alcançam o sucesso, mesmo quando as 

probabilidades estão a seu favor; outros sempre parecem se destacar, não importa quais sejam 

Psicologicamente o jogador não pode duvidar de que tem 

pelo menos alguma chance de alcançar os objetivos finais. Isso faz parte do ser humano, caso 

não tiver nenhuma chance de sucesso visivelmente possível, será natural se recusar a empenhar 

esforço em qualquer tentativa. Para Alves (2015, p. 61), ter confiança para chegar aos objetivos, 

ber que serão capazes de ser 

bem sucedidos, de aprender. [...] e que o material que foi oferecido [...] atende às suas 

necessidades levando-

estudantes a confiança, e, dessa confiança o estímulo para empenhar esforço no 

desenvolvimento de atividades ou na aprendizagem dos conteúdos do currículo escolar.

Os professores são os mediadores do processo de ensino-aprendizagem, então segundo 

r o aprendiz oferecendo a ele clareza quanto 

aos objetivos e ajudando- . É importante o estudante, 

nesse processo da mediação, ter clareza de quais os requisitos e critérios deve seguir, ao realizar 

uma atividade, avaliação ou no ensino-aprendizagem dos conteúdos curriculares, o professor 
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precisa certificar-se que os estudantes compreenderam e irão observá-los, para aplicá-los 

durante o processo de aprendizagem.  

É também importante oferecer feedback ao estudante para que saiba se está alcançando o 

objetivo de cada processo com sucesso (seja uma atividade, um jogo, ou conteúdo) e ter 

confiança em prosseguir. Os estudantes, precisam sentir que possuem um pouco de controle 

sobre o seu aprendizado, e para alcançar o sucesso a relação é direta com o esforço que 

empregarão na tarefa a ser desempenhada (ALVES, 2015). 

Com o alcance do sucesso é gerada a Satisfação, quarta categoria do Modelo ARCS. A 

satisfação está relacionada com a idealização dos estudantes sobre o que será aprendido ou 

vivenciado, sobre seus sentimentos correlatos aos resultados, podendo os mesmos inferir, em 

concepção prévia, que, mesmo que obtenham sucesso, não irão gostar, por exemplo: do 

conteúdo, da disciplina ou da escola, ou pelo contrário, podem presumir a solução de seus 

problemas atuais ou futuros, como também a superação de habilidades para os quais a escola 

não estaria apta em abarcar (KELLER, 2016).  

Ness

combinação apropriada de resultados intrinsecamente e extrinsecamente recompensadores que 

sustentam os comportamentos de aprendizagem desejáveis e desencorajam 

Para tal, essa categoria visa auxiliar para que os estudantes tenham boas experiências de 

aprendizagens, com reforços constantes durante o processo de aprendizado, podendo ser de 

recompensas ou reconhecimento, porém sem beneficiar os resultados da classificação, 

observando o equilíbrio na quantidade de tarefas requisitadas, na coerência entre os objetivos, 

os conteúdos e nas constatações de aprendizagem (KELLER, 1987; KELLER; SUZUKI, 2004).  

A satisfação está embasada na motivação do estudante, e precisa ser alimentada durante 

o desenvolvimento da aprendizagem, por isso é importante o professor oferecer feedback e 

reforço, para o estudante manter a motivação inicial até finalizar o processo ou tarefa.  E, para 

aprendizado tem valor e merece esforço co

apresentar ao estudante uma forma de aplicar na prática o conhecimento adquirido, se possível 

em uma situação real (ALVES, 2015). O que nem sempre é possível, portanto nesse estudo 

apresenta-se os jogos digitais como aliados para desenvolver esse processo de aprendizagem 

por meio da prática, mesmo que em ambiente virtual. 
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As quatro categorias do Modelo ARCS integram a base teórica para elaboração das 

questões dessa pesquisa e posterior análise. As questões elaboradas abordam as estratégias das 

quatro categorias do modelo ARCS para tornar possível averiguar a percepção dos participantes 

ao jogarem o Fraciomia em relação a contribuição do ensino-aprendizagem de frações. Esses, 

ao responderem o questionário avaliaram o jogo como ferramenta motivacional para aplicar 

futuramente com os estudantes no ambiente escolar. A motivação no processo do ensino-

aprendizagem é fundamental, e o uso de metodologias diferenciadas no planejamento docente 

poderá ser uma engrenagem auxiliar relevante nesse processo.  

 

4.2 TEORIA DE MODIFICABILIDADE COGNITIVA ESTRUTURAL (TMCE) DE 

REUVEN FEUERSTEIN 

 

Reuven Feuerstein, nasceu em 1921, na Romênia, formou-se em psicologia geral e clínica 

em 1952, e de 1950 a 1955, estudou com Jean Piaget, André Rey, Barbel Inhelder e Marguerite 

Loosli Usteri, na Universidade de Genebra, na Suíça. Cursou doutorado em psicologia do 

desenvolvimento na Universidade de Paris-Sorbonne, o qual concluiu em 1970 (SOUZA; 

DEPRESBITERIS; MACHADO, 2004).  

Feuerstein faleceu em abril de 2014, ano que seu 

sendo publicado na língua portuguesa no Brasil pela editora Vozes (MEIER, 2014). O mundo 

perdeu um renomado educador, mas nos meios digitais e nos livros deixados por Feuerstein, 

podemos ter acesso as suas teorias e métodos de aprendizagem. 

Feuerstein fundou em 1992 Feuerstein Institute  International Center for the 

Enhacement of Learning Potential (ICELP)  em Jerusalém - Israel, onde atuou até o final de 

níveis de escolaridade, demonstrando seu potencial para melhorar as capacidades de pensar do 

 27).  

Caso o leitor queira mais informações sobre Reuven Feuerstein, o Anexo B apresenta 

uma síntese da biografia. A partir desse ponto o foco será na Teoria de Modificabilidade 

Cognitiva Estrutural (TMCE), base teórica integrante para análise de dados da pesquisa ora 

realizada.  

Nas palavras do professor Feuerstein duas situações o levaram a desenvolver a TMCE, 

e minha aproximação de Jean Piaget, [...] o fundador moderno da psicologia 
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cognitiva de desenvolvimento; e em segundo lugar, meus encontros e respostas às crianças que 

FEUERSTEIN; FALIK, 2014, p. 17-18).  Essas situações geraram no professor Feuerstein a 

necessidade e a argumentação por uma alternativa teórica, pois ele acreditava que o ser humano 

poderia se modificar cognitivamente. A sua indagação, em relação às crianças sobreviventes do 

Holocausto, era de que: Haveria possibilidade de mudança, de reabilitação para elas, depois de 

todo trauma que vivenciaram? Em resposta a essa e outras perguntas, Feuerstein desenvolveu 

a Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural (FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 

2014).  

Feuerstein em seu 

FEUERSTEIN; FALIK, 2014, p. 19). Ao comprovar sua teoria e contrariando todos os testes 

existentes de medir a inteligência (testes de QI) aos quais essas crianças foram submetidas, o 

crianças tornaram-se homens e 

sua crença filosófica de que todos os seres humanos são capazes de se modificar, deixou um 

legado teórico educacional para ser estudado, conhecido e aplicado por professores e 

mediadores, com a 

para crianças culturalmente privadas e diferentes e para crianças com déficit de cromossomos 

e genéticos. A modificabilidade se aplica a elas e pode ser aplicada para uma grande variedade 

-se que 

os resultados dos estudos realizados por Feuerstein dizem respeito não apenas o público infantil, 

mas para todos os seres humanos, independentemente de idade ou particularidades. 

modificabilidade é uma condição essencial para a adaptação do ser humano. Trata-se de uma 

capacidade de reagir ativamente aos estímulos, elaborando ações conscientes e com 

explica que modificação e modificabilidade são conceitos diferentes. 

A modificação resulta de processos de desenvolvimento e maturação, enquanto que a 

modificabilidade é a mudança estrutural processada na mente humana, mesmo que haja na 

pessoa problemas cognitivos causados por dano cerebral ou desordem de cromossomos. A 

necessidade de modificar-se pode ser dada por estímulos internos ou externos, pelos quais o ser 

humano irá adaptar-se modificando sua estrutura cognitiva para além de uma inteligência fixa, 
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permitindo o acesso as habilidades novas que são acrescentadas, que outrora não estavam 

disponíveis ao cognitivo desse indivíduo (SOUZA; DEPRESBITERIS; MACHADO, 2004).

Partindo do seu conhecimento, das teorias de Piaget e de suas experiências, Feuerstein 

- a mente é uma 

inteligência ativa e interativa que organiza o mundo e planeja com antecedência - uma posição 

 (FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014, p. 20). 

Reconhecendo que a inteligência não é algo fixo, ela é modificável. Feuerstein tem convicção 

que o cérebro, a mente do ser humano, tem a capacidade e a habilidade de modificar-se 

cognitivamente, e, é dessa forma que sua teoria auxilia as pessoas a potencializarem sua 

habilidade de pensar e aprender (FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014). 

Quando ocorre a mudança estrutural cognitiva em uma pessoa isso afetará o 

aprendizado e o comportamento de forma profunda, sustentável e autoperpetuável

(FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014, p. 43, grifo do original). Esse é o argumento 

que mais se relaciona com a aprendizagem que se espera criar no ambiente escolar com o uso 

do jogos, e que empenhamos esforços nesse estudo para que a Teoria de Modificabilidade 

Cognitiva Estrutural (TMCE) possa ser aplicada pelos professores no exercício da docência. 

Toda mudança que acontece em uma parte altera o todo ao qual pertence.

(FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014, p. 43, grifo do original). 

As mudanças resultantes na estrutura cognitiva são diferentes em cada ser humano, tanto 

 p. 44).  Se o 

estudante passou por uma mudança estrutural, ele então desenvolveu a capacidade de resolver 

um problema utilizando estratégias e operações absorvidas anteriormente em situação 

semelhante no dia posterior e também, em tempos depois. Mas, se não ocorrer uma mudança 

estrutural, esse estudante perceberá cada problema como uma nova situação ou experiência, 

poderá assim repetir os mesmos erros e só alcançará uma mudança cognitiva se for mediado 

(ensinado) novamente (FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014).  

O exposto nos leva a refletir, que essa situação pode deixar de ser uma realidade distante 

do ambiente escolar na atualidade, mas possível de ser modificada, por professores 

comprometidos com o ensino-aprendizagem dos estudantes. 

Em conformidade com seus estudos e teorias o professor Feuerstein faz o seguinte 
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Em resposta temos o principal pilar da TMCE, que é a teoria e aplicação da Experiência de 

dos quais o 

organismo humano alcança interação com o mundo, [...] uma das fontes básicas de 

desenvolvimento cogni -59).

Todavia, para cumprir seu papel, a modificabilidade deve ser qualitativa e não 

quantitativa, em termos de unidades informativas internalizadas por uma pessoa, que vai além 

do conhecimento formal das instituições de ensino, visto que -se ao uso que a pessoa 

faz de seus próprios recursos mentais, para antecipar situações, fazer inferências e tomar 

p. 35). São essas, segundo as autoras Souza, Depresbiteris e Machado, condições essenciais 

para que as pessoas se desenvolvam e sobrevivam em uma organização social. 

 

4.2.1 Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM) 
 

A Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM), nas palavr

que dá aos seres humanos a habilidade de se modificar e as ferramentas para aprender o que 

FEUERSTEIN; FALIK, 2014, p. 59). Nem toda intervenção produz uma EAM, mas toda EAM 

requer intervenção, e, é a qualidade dessa intervenção que vai gerar a modificabilidade no 

indivíduo (SOUZA; DEPRESBITERIS; MACHADO, 2004).  

conhecimento, experiência e intenções medeia o mundo, o torna mais fácil de entender, e dá 

me

MACHADO, 2004, p. 42). 

Segundo Feuerstein,  
Para que a interação possua valor de mediação, esta deve incluir, por meio de uma 
atividade consciente, as características da intencionalidade e reciprocidade, a 
mediação de transcendência, e a busca por (e descoberta de) significado do 
funcionamento do mediado e de outros. (FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 
2014, p. 92).  
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São esses os três critérios universais, pilares de toda EAM, intencionalidade e 

1996, p. 27, tradução nossa).  

A EA

qualidade única, é o que cria nos seres humanos a flexibilidade, sensibilidade, prontidão e 

desejo por entender o que acontece e capacidade de generalizar para além do fenômeno isolado 

necessárias para que o estudante desenvolva em si o potencial de modificabilidade estrutural, 

independente de quaisquer diferenças, sejam elas de ordem social ou cognitiva do cérebro 

(FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014). 

Existem outros nove critérios que agregam-se a estes três universais, que são usados 

congruente ao tipo de mediação necessária, que vão se complementando no processo da 

mediação (SOUZA; DEPRESBITERIS; MACHADO, 2004). Entretanto, nesse estudo 

utilizaremos somente os três critérios universais: intencionalidade e reciprocidade, 

transcendência e a mediação de significado, por serem essenciais para EAM e por se 

relacionarem diretamente com o ensino-aprendizagem escolar. 

 

4.2.2 Primeiro Critério - Intencionalidade e reciprocidade 
 

expressa a determinação do mediador de chegar ao mediado e ajudá-lo a compreender o que 

está 

interação, por mais importante que seja, é moldado pela intencionalidade da mediaç

(FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014, p. 83).  

O mediador tem o papel principal na interação, se este não conduzir a mediação de forma 

eficaz a EAM não resultará em modificabilidade. O mediador precisa ser hábil e estar pronto a 

modificar-se, conforme a situação requerer. 

com que sejam mais salientes, mais poderosos, se imponham mais e sejam mais compreensíveis 

e importantes para o receptor da mediação (o 
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FEUERSTEIN; FALIK, 2014, p. 83). O mediador precisa também desenvolver-se e modificar-

se. Cada situação pode requerer maior ou menor empenho, assim como os estudantes/mediados, 

cada um tem as suas particularidades, uns são mais diligentes, enquanto outros precisam mais 

tempo e desenvoltura por parte do mediador. Segundo Feuerstein, 
[...] a simples mudança de estímulo não é suficiente, o mediador também altera o 
receptor da mediação, se mediado está sonolento, o mediador induzirá um estado de 
alerta. Se o aluno responde lentamente, o mediador ajustará a taxa do fluxo de 
estímulo para o tempo do mediado para que possa ser absorvido. Porém, se o mediador 
habilidoso observa que estas intervenções não são eficazes, o mediador adaptará suas 
reações, mudará a si mesmo e modificará os métodos da mediação para garantir que 
o que está sendo retratado será absorvido pelo aluno. Em outras palavras, a intenção 
de mediar modifica os três parceiros da interação, o mediador ou professor que realiza 
a mediação, o mundo do estímulo e o aluno. (FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 
2014, p. 83-84). 
 

Abaixo na figura 19, está representado o ciclo da mediação, esquema do loop apresentado 

por Feuerstein. 

 
Figura 19  O ciclo da mediação 

 
Fonte: FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014, p. 84. 

 

Nesse esquema, o aprendiz recebe vários estímulos, que estão representados pelas figuras 

geométricas. O mediador (ou professor) por sua vez, organiza, infere, interpreta, seleciona o 

estímulo adequado. No esquema uma das figuras geométricas (o triângulo), poderá ser 

ampliado, alterado a cor, apresentado um novo formato (como mostra a figura um quadrado); 

para deixá-lo evidente, o mediador elabora e acentua as características para tornar significativo, 

favorecendo a receptibilidade para ao mediado (FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014). 

Então, o mediado (estudante) assimila a figura mediada (o triângulo, no esquema da 

Figura 19), conforme as características (da geometria de um triângulo) que foram evidenciadas 
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na mediação (do professor), e quando voltar ao conjunto de estímulos, representado pelas 

diversas figuras geométricas, o mediado identificará, compreenderá, lembrará, assimilará 

estruturalmente e responderá de forma significativa em outras situações em que a figura 

(triângulo) estiver representada, mesmo que em cores, tamanhos ou propriedades geométricas 

diferenciadas, exemplo, um triângulo Escaleno, Isósceles, etc. (FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; 

FALIK, 2014). 

Segundo loop de mediação é fechado ([...] se torna um loop) apenas se a 

mensagem com relação ao estímulo passa do mediador para o mediado, é absorvida e registrada, 

e leva a um processo de generalização, conservação do objeto e, finalmente, pensamento 

 (FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014, p. 85). Reiteramos a citação acima, 

que, no caso de não haver compreensão por parte do mediado, será fundamental a inferência de 

estímulos diferenciados por parte do mediador, até que o loop seja fechado, ou em outras 

palavras, até que a intervenção seja, efetivamente, eficaz e gere a modificabilidade cognitiva 

estrutural. Isso requer que o mediador seja, além de habilidoso, comprometido com a 

aprendizagem do seu mediado. 

Visando a aprendizagem educacional escolar, se os professores aplicassem de forma 

eficaz as experiências de aprendizagem mediadas, os conceitos formais do currículo não seriam 

apenas percebidos pelos estudantes como meros assuntos que precisam conhecer para aplicar 

em avaliações quantitativas, ou seja, para passar de ano, mas com significado para serem 

aplicados em sua vida cotidiana. E os professores gerariam um conhecimento intrínseco, que 

os estudantes poderiam relembrar, mesmo em situações além do ambiente escolar e sem a 

presença do professor mediando-os. Segundo Feuerstein, 
Quando eu faço mediação da minha intenção para uma criança, porque escolho este 
estímulo, porque escolho enfatizar este princípio e não outro, e porque escolho este 
método e não outro [...], eu entrego à criança os meios de mediar por si mesmo quando 
o mediador não mais está entre ela e o mundo  a qualidade de autoperpetuação do 
aprendizado. (FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014, p. 85) 

  
Esse é um argumento fundamental para se aplicar EAM no ambiente escolar, a 

autoperpetuação do aprendizado. Sem o qual os professores são concebidos como meros 

transmissores de conceitos formais, e os estudantes apenas receptores, sem abstrair ou 

compreender o significado, nem perceber a aplicabilidade do que está sendo lhes apresentado 

para sua vida. Como exemplo, podemos citar o ensino da Matemática, que pela característica 

de apresentar conceitos demasiadamente abstratos e complexos, são desprezados pelos 
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estudantes. Porém, se os conteúdos fossem devidamente mediados, possivelmente seriam 

valorizados e compreendidos pelos estudantes.   

FEUERSTEIN; FALIK, 2014, p. 85), e ainda referindo-se as interações 

intencionalmente projetadas, realizadas de forma sistemática e enfática, e geram reação 

a modificabilidade cognitiva estrutural, e que não poderá ser anulada da mente de quem foi 

mediado. 

Segundo 

deve ser intencional, não incidental, e as intenções devem ser compartilhadas entre mediador e 

e compartilhar é o conceito base da reciprocidade. A palavra reciprocidade 

envolve correlação, permuta, troca, correspondência, aspectos que aqui na EAM são pertinentes 

à mutualidade que envolve a relação entre mediador e mediado (SOUZA; DEPRESBITERIS; 

MACHADO, 2004; TURRA, 2007). 

Nesse aspecto, o mediador deve ser receptivo às respostas do mediado, mesmo que elas 

não alcancem a sua expectativa ou, sejam contrárias à sua intencionalidade. Ele precisa 

diversificar os materiais, instigar o interesse do mediado motivando-o e averiguando o 

aprendizado durante todo o processo, demostrando satisfação a cada crescimento, 

transformação, e esforço empenhado por seu mediado (SOUZA; DEPRESBITERIS; 

MACHADO, 2004; TURRA, 2007).  

O mediado, como já enunciado, deve se empenhar, esforçando-se em busca da 

modificabilidade, envolvendo-se e cooperando durante todo o processo de aprendizagem, sendo 

transparente e verdadeiro para com o mediador, para que este por sua vez possa intervir no 

processo adequadamente. A reciprocidade é um aspecto da EAM que envolve afetivamente a 

interação do mediador e mediado, pois a intervenção e o retorno afetam a ambos (SOUZA; 

DEPRESBITERIS; MACHADO, 2004; TURRA, 2007). Se, o mediador não obtiver o feedback 

real do mediado, não poderá intervir, ou, modificar sua intervenção de forma adequada e 

eficiente, portanto, nessa relação deve existir a confiança mútua entre mediador e mediado. 

 Resumidamente, o mediador constrói em seu planejamento a intenção do que pretende 

alcançar, em termos de objetivos e resultados, para com o mediado. Esse por sua vez recebe a 

mediação pelas informações e direcionamentos expostos pelo mediador e responde com 
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sinceridade se compreendeu, ou não, para que o mediador possa ter clareza se deve reformular 

a mediação, ou avançar. Sem que ambas as partes se relacionem com clareza, o objetivo final 

poderá não ser alcançado. -se reciprocidade quando se compreende o 

169). É uma relação que além de confiança, requer entendimento e aceitação, para que se 

modifiquem as condições iniciais existentes.  

 

4.2.3 Segundo Critério -Transcendência 
 

A mediação de transcendência acontece quando o mediador leva o mediado a relacionar 

a situação momentânea com outras semelhantes, ou seja, relacionando uma situação específica 

com outras diferentes, porém correlatas. Criando uma ponte que conecta o que o mediado já 

internalizou, ou o que possui de conhecimento prévio sobre determinado assunto ou conceito, 

estimulando novas relações, que estão sendo desvendadas e, que podem ser ampliadas na sua 

compreensão (BATTISTUZZO, 2009; PREBIANCA; SANTOS JÚNIOR; FINARDI, 2014; 

SOUZA; DEPRESBITERIS; MACHADO, 2004). 

 m um ser humano uma 

grande diversidade de possibilidades de ação e reação, cujo significado é a flexibilidade e 

criatividade de resposta resultantes, que permitem a propensão de modificabilidade permanente 

para adaptar- EUERSTEIN; FALIK, 2014, p. 89).

Essa interação objetiva desenvolver no mediado mudanças estruturais que o auxiliem a 

compreender e inferir em novas e futuras experiências, contextos e ou atividades, também 

gerando no mediado a curiosidade e o instigando a querer buscar saber cada vez mais 

(FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014; PREBIANCA; SANTOS JÚNIOR; FINARDI, 

2014; SOUZA; DEPRESBITERIS; MACHADO, 2004; TURRA, 2007). 

Resumidamente, podemos inferir que a transcendência é, a capacidade que o mediado 

desenvolve de transpor o que aprendeu, de adaptar-se a novas situações. Podemos citar como 

exemplo um estudante, que ao adquirir ou compreender um conceito matemático poderá 

generalizar e transpor esse conhecimento em outros contextos correspondentes, ou que 

requeiram a aplicação desse conceito específico. No caso dessa pesquisa, os conceitos das 

operações de adição e subtração de números fracionários com denominadores diferentes, e, essa 

é a nossa intencionalidade. 
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4.2.4 Terceiro Critério - Mediação de significado 
 

Conceder significado às tarefas é condição primordial para adentrar no esquema de 

necessidades de um mediado (SOUZA; DEPRESBITERIS; MACHADO, 2004). O significado 

representa o valor e a energia dedicada a uma determinada atividade, situação ou objeto, que os 

fazem pertinentes para o mundo (SOUZA; DEPRESBITERIS; MACHADO, 2004; TURRA, 

2007).  

Nesse critério o mediador não assume uma postura imparcial, pelo contrário, ele se 

interessa, se envolve emocionalmente, deixando compreensível a importância em realizar a 

tarefa, e averigua se o(s) estímulo(s) concedido(s) ao mediado o estão impulsionando e, ou, 

envolvendo-o emocionalmente (BATTISTUZZO, 2009; SOUZA; DEPRESBITERIS; 

MACHADO, 2004; TURRA, 2007). Segundo Feuerstein, é nesse proceder que o mediador gera 

ética, que constitui um motivo para aceitar e absorver a 

mediação e usá-la. A mediação de significado é o que cria as forças motivacionais e emocionais 

(FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 

2014, p. 89). 

Feuerste

FALIK, 2014, p. 89). Ouso inferir que, deve ser raridade o professor que nunca ouviu pelo 

menos um desses dois questionamentos. Essas indagações não podem ficar sem respostas 

consistentes, e a mediação de significado é o critério que se aplica nessa situação. Apresentando 

significação ao ensino instrucional, promovendo a propensão dos estudantes à modificabilidade 

cognitiva, modificando valores e experiências de vida, instigando a necessidade de buscar e de 

construir significados por si mesmos (FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014; 

PREBIANCA; SANTOS JÚNIOR; FINARDI, 2014), atitudes que são imprescindíveis na vida 

real. 
A propensão mediada do indivíduo por buscar e construir significado para sua vida é 
o fator e força dirigente das transformações e desafios que serão realizados, porque 
transições e mudanças durante a vida requerem que a pessoa adapte as novas situações 
aos significados que foram dados a situações anteriores na vida. (FEUERSTEIN; 
FEUERSTEIN; FALIK, 2014, p. 91). 
 

Nessas palavras, podemos compreender a importância e a responsabilidade que é a 

mediação de significado na vida de uma pessoa, por mais simples que nos pareça, não podemos 
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mensurar o quanto pode impactá-la cognitivamente e emocionalmente. Conforme exposto por 

Feuerstein,  
Mas a necessidade e orientação por busca de sentido, que é incutido pelo mediador, 
se torna uma necessidade existencial permanente. Seres humanos em quem esta 
orientação está faltando e que não buscam significado, são privados no senso 
cognitivo e emocional, e em todos os elementos que afetam as dimensões 
motivacionais e energéticas da vida. (FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014, 
p. 91). 
 

aprendizado, por fazer com que seja entendido, fortalecido, integrado e, em análise final, 

internalizado [...] além do conteúdo específico no 

FEUERSTEIN; FALIK, 2014, p. 92). Relacionando a mediação de significado com o ensino 

escolar, segundo 

significado está vinculado intrinsecamente à aprendizagem [...], que acontece quando se 

estabelecem relações entre, de um lado, os novos conceitos ou informações e, de outro, os 

 

Quando uma nova informação pode ser relacionada com outra que já é conhecida, ou já 

foi vivenciada, proporciona dessa forma a construção do conhecimento pelo próprio mediado, 

gerando motivação na busca da aprendizagem e regulando por si mesmo o seu próprio 

desenvolvimento cognitivo. Desafio enfrentado pelo mediador, quando retira seu mediado de 

sua zona de conforto e o dirige para situações nas quais possibilitem o desenvolver da 

autonomia e da independência. O que por vezes é ignorado ou negligenciado por requerer 

esforço pessoal, mais tempo de trabalho e responsabilidade por parte do mediador.  

não é só aquele que ensina, mas o que sabe estimular os alunos, localiza-os historicamente nos 

conteúdos, fomenta a discussão e a reflexão, faz perguntas, propicia situações-problema para 

(SOUZA; DEPRESBITERIS; MACHADO, 2004, p. 193). São 

esses itens que fazem parte das características de um professor, comprometido com a 

aprendizagem de seus estudantes. 

 
4.3 MODELO TEÓRICO PARA AVALIAÇÃO DO JOGO FRACIOMIA 

 
Na pesquisa realizada por Jappur, Forcellini e Spanhol (2014), os autores fizeram uso do 

modelo ARCS, para avaliar a motivação proporcionada ao jogador e para avaliar a 

aprendizagem basearam seu modelo conceitual na TMCE de Feuerstein. Eles desenvolveram 
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um modelo conceitual para jogos educativos digitais, montaram uma estrutura para o processo 

de avaliação para o modelo a ser aplicado na avaliação da prática pedagógica e dos jogos a 

serem utilizados.  

Portanto nessa pesquisa, a TMCE de Feuerstein será abordada para a avaliação 

pedagógica do jogo Fraciomia, e o Modelo ARCS será aplicado para verificar a motivação 

proporcionada pelo jogo ao usuário. 

O quadro 3 apresenta a estrutura do modelo teórico seguido para elaborar o questionário 

e embasar a análise dos resultados da avaliação do jogo Fraciomia.  A TMCE e o modelo ARCS 

estão estruturados para que cada um de seus elementos possa ser aplicado na análise de um jogo 

digital que se pretenda fazer uso, nesse estudo foi elaborado um questionário a partir das 

informações contidas no quadro 3 a seguir. 
 
Quadro 3 - Estrutura do modelo teórico para a avaliação do jogo Fraciomia 

Teoria Elemento Síntese e pergunta elaborada 

Modificabilidade 
cognitiva  teoria 

base para 

avaliação 

pedagógica 

Intencionalidade 

É papel da Mediação da Intencionalidade conduzir o processo de 
ensino-aprendizagem à um objetivo previamente definido, ou seja, o 
aluno precisa ter claro o que o professor(a) espera que ele faça e 
compreenda a atividade. Essa mediação pode ser feita também pelo 
próprio jogo por meio de feedbacks pedagógicos. 

Questão 1: Para que a intencionalidade fique clara ao aluno o jogo 
precisa oferecer feedbacks constantes sobre o desenvolvimento do 
jogador a cada fase ou tarefa cumprida. Faça uma reflexão e aponte 
elementos positivos e negativos que você observou em relação a 
mediação dos feedbacks oferecidos pelo jogo. 

Significado 

É através do significado que se percebe a relevância do objeto de 
aprendizagem, que o professor(a) avalia os estímulos apresentados ao 
aluno deixando claro o motivo para a realização da atividade.

Questão 2: Descreva o que você observou no jogo Fraciomia de 
elementos positivos ou significativos para que os alunos compreendam 
a relevância do jogo no ensino de frações, e se tem pontos negativos 
que poderiam fazer o aluno desistir ou não querer jogar.  

Transcendência 

Transcender é criar a partir de uma situação de aprendizado, a 
generalização de conceitos/conhecimentos e aplicá-los em outros 
contextos. 

Questão 3: Em sua opinião de que forma o jogo Fraciomia contribui 
para que o aluno aplique os conceitos matemáticos do conteúdo em 
questão em outros contextos de seu cotidiano?  

Fonte: Elaborado pela autora, a partir da base teórica desse estudo. 
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Continuação do Quadro 3 - Estrutura do modelo teórico para a avaliação do jogo Fraciomia

Teoria Elemento Síntese e pergunta elaborada 

  
  
  
 ARCS  Modelo 
para avaliação da 
motivação pro-
porcionada pelo 
jogo ao usuário 

Motivação 

A motivação é a condição do organismo que influencia a direção do 
comportamento, a orientação para um objetivo e, por isso, está rela-
cionada a um impulso que leva à ação. Este é um quesito muito im-
portante para que o aluno se disponha a empregar sua energia e 
tempo para desenvolver uma tarefa, e influencia tanto o processo de 
aprendizagem quanto no seu comportamento, portanto, sem a moti-
vação necessária o aprendizado poderá ser comprometido. 

Questão 4: Descreva sua percepção de como o jogo Fraciomia po-
derá despertar a motivação em realizar a atividade em seus alunos? 
Você pode relacionar uma situação do jogo que justifique sua res-
posta?  

Atenção 

A atenção busca estimular a curiosidade e o interesse do aluno. 

Questão 5: O que você identifica no jogo que pode estimular a curi-
osidade do aluno e manter o interesse para que ele continue até o fi-
nal do jogo? Tem alguma tela ou situação apresentada pelo jogo que 
você percebeu ser essencial para manter a atenção dos alunos durante 
o jogo? 

Relevância 

Está relacionada com a utilidade, ou seja, o que esse aprendizado 
pode trazer de benefícios para sua vida. 

Questão 6: Como você descreveria a relação dos conteúdos apresen-
tados no jogo Fraciomia com a importância que as frações possuem 
para vida cotidiana do aluno. E o jogo em sua opinião consegue esti-
mular a curiosidade em conhecer mais sobre o assunto? Pontue pelo 
menos um aspecto que te levou a esta resposta (positiva ou negativa).  

Confiança 

É a expectativa de ser bem sucedido, de alcançar o objetivo final.

Questão 7: Pensando em seu aluno, comente sobre o nível de difi-
culdade na resolução dos cálculos do jogo. Você pode exemplificar 
com uma situação que se deparou ao jogar. 

  Questão 8: O que você percebeu no jogo como estratégia para auxi-
liar seu aluno a superar as dificuldades? 

  

Satisfação 

É consequência da percepção de que o aprendizado tem valor e me-
rece esforço contínuo. 

  Questão 9: Aponte elementos do jogo que em sua percepção podem 
ser essenciais para gerar a satisfação no aluno em continuar jogando.

Fonte: Elaborado pela autora, a partir da base teórica desse estudo. 

 
Podemos perceber que na TMCE existem 3 pilares principais, que são essenciais na 

avaliação de um material didático a ser inserido no ambiente escolar. A Intencionalidade que 

busca dar clareza ao caminho que se espera trilhar durante a atividade. O significado aborda o 
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sentido para tarefa desenvolvida, que essa tem valor e merece dedicação e esforço do estudante. 

Na mediação da transcendência temos a verificação do aprendizado, se o estudante pode 

externalizar o que aprendeu em um contexto diferente. Essas são as bases para promover uma 

Experiência de Aprendizagem Mediada que conduz ao aprendizado perpétuo. 

No modelo ARCS as quatro categorias de estratégias Atenção, Relevância, Confiança e 

Satisfação visam avaliar a motivação que o jogo proporciona aos jogadores. A motivação é um 

elemento que auxilia no ambiente escolar para que ocorra a aprendizagem. Portanto, nesse 

estudo utilizamos a TMCE combinada com o modelo ARCS para analisar se, o jogo Fraciomia, 

na percepção dos acadêmicos, poderá auxiliar no aprendizado de frações. Pelas dificuldades 

apresentadas no aprendizado do conteúdo de frações, talvez com o uso de uma ferramenta 

diferenciada e mais agradável às preferências dos estudantes atuais, possa promover um 

ambiente cognitivo favorável para que ocorra a aprendizagem. 

Diante do exposto, seguimos esse estudo com essas duas bases teóricas, para pesquisa e 

análise das respostas ao questionário, com a contribuição dos acadêmicos do curso de 

licenciatura em matemática, que avaliaram o jogo Fraciomia.  

 

4.4 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Nesse capítulo apresentou-se as bases teóricas, a Teoria de Modificabilidade Cognitiva 

Estrutural, que através da Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM) poderá proporcionar 

a modificabilidade cognitiva e promover o aprendizado. São pilares de toda EAM: Mediação 

da Intencionalidade e Reciprocidade, Mediação de Transcendência e Mediação do Significado, 

todos explanados nos subcapítulos anteriores. O Modelo ARCS, que verifica a motivação 

gerada, nesse estudo, pelo jogo Fraciomia aos usuários. 

Pretende-se com essas bases teóricas, validar o jogo Fraciomia como uma ferramenta de 

auxílio no ensino-aprendizagem no conteúdo de frações. Assim como, disponibilizar essa base 

teórica aos professores que pretendam fazer uso deste tipo de ferramenta em seus planejamentos 

escolares. 
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5 METODOLOGIA  
 

Pesquisas podem ter diferentes classificações, podemos identificar essa como uma 

pesquisa exploratória, tomando por base os objetivos definidos já enunciados e no objeto a ser 

estudado - jogo Fraciomia, como também nos instrumentos de produção de dados (GIL, 2002). 

Os objetivos definidos são de natureza exploratória, visam analisar e avaliar o jogo Fra-

ciomia e a sua relevância, como ferramenta de apoio para o ensino-aprendizagem do conteúdo 

de adição e subtração de frações com denominadores diferentes. 

coberta de princípios científicos. Da mesma forma, uma pesquisa pura pode fornecer conheci-

. Para essa pesquisa, inicialmente foi realizada 

revisão bibliográfica sobre o tema proposto e adotado o modelo ARCS e a Teoria de Feuerstein 

aplicadas ao uso do jogo digital Fraciomia.  

Frente ao exposto, buscamos realizar uma pesquisa de natureza aplicada, tendo como 

público-alvo  os acadêmicos do curso de licenciatura em matemática do campus Camboriú/SC 

 que fizeram uso do jogo Fraciomia para posteriormente responder ao questionário, que é a 

fonte de produção dos dados para análise e validação, ou não, do objeto pesquisado. 

-se ao longo de um processo que 

envolve inúmeras fases, desde a adequada formulação do problema até a satisfatória 

sa pesquisa iniciou com a formulação do problema a 

ser investigado, acompanhado de leituras e seleção bibliográfica para o embasamento teórico. 

Em seguida, foram formulados os objetivos, geral e específicos, que nortearam o processo e 

após, exposta as bases teóricas, ou seja, o Modelo ARCS de Keller e a Teoria de 

Modificabilidade Cognitiva Estrutural de Feuerstein para serem aplicadas ao objeto de 

pesquisa, o jogo digital educacional Fraciomia.  

Segundo Mattar e Ramos (2021, p.134-

elementos das abordagens qualitativas e quantitativas, procurando, assim, gerar uma 

os, 

foi realizada a análise, por meio de abordagem de natureza mista, das respostas obtidas 

referentes as questões dissertativas, que foram elaboradas com base nas teorias apresentadas, e 

apresentados os resultados da pesquisa. Abaixo no quadro 4 apresentamos a classificação da 

pesquisa. 
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Quadro 4 - Classificação da pesquisa 
Classificação Características 

Natureza da pesquisa Aplicada 

Objetivo da pesquisa Exploratória 

Abordagem do problema 
Qualitativa 

Quantitativa 

Procedimentos técnicos 
Pesquisa bibliográfica 

Pesquisa experimental 
Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

A pesquisa foi dividida em 5 etapas durante o seu processo, conforme o quadro 5 abaixo. 

 
Quadro 5 - Etapas da pesquisa 

Etapa 1 Elaboração das questões com base na Teoria de Modificabilidade Cognitiva Estrutural e no modelo 
ARCS. 

Etapa 2 Pré-teste das questões elaboradas, afim de identificar possíveis problemas. 

Etapa 3 Formação para os acadêmicos do curso de licenciatura em matemática sobre as bases teóricas e 
exposição dos procedimentos de jogabilidade e instalação do jogo Fraciomia.  

Etapa 4 Avaliação do jogo Fraciomia pelos acadêmicos participantes, por meio das questões elaboradas com 
base na Teoria MCE e no modelo ARCS. 

Etapa 5 Análise dos resultados da percepção dos acadêmicos em relação ao jogo Fraciomia. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

5.1 QUESTIONÁRIO 

 

Considerando as etapas da pesquisa conforme o quadro 5, na etapa 1 foram elaborados 

dois questionários, ambos disponibilizados aos acadêmicos via Google formulários. O primeiro 

questionário é voltado ao perfil geral dos acadêmicos, com o total de 13 questões, dessas, cinco 

são específicas para o respondente que está em atuação docente e as demais para todos os 

participantes. Esses dados foram analisados com a finalidade de traçar o perfil dos participantes, 

iniciando com a solicitação opcional do nome, seguido de perguntas como: idade, gênero, 

formação acadêmica, se já exerce docência ou não, e em caso positivo, o tempo de atuação 

docente e o número de alunos atuais, a estrutura de laboratório de informática da escola e sobre 

o uso de jogos. 
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O segundo questionário (APÊNDICE A), foi associado a base teórica, para avaliação do 

jogo Fraciomia, com o total de 12 questões. As questões 01 a 03 avaliam o jogo Fraciomia com 

base na Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural de Feuerstein, e se referem a Mediação 

da Intencionalidade, a Mediação do Significado e a Mediação da Transcendência presentes no 

jogo. Nas questões 04 a 09 a base teórica relacionada foi o modelo ARCS, que avalia a 

Motivação proporcionada ao usuário, por meio de suas categorias de estratégias: a Atenção, a 

Relevância, a Confiança e a Satisfação, e nas três questões finais o respondente descreve a sua 

percepção em relação ao jogo Fraciomia. 

As questões enumeradas de 01 até 09 apresentam uma síntese do aspecto teórico na qual 

estão baseadas, com o objetivo de orientar ao acadêmico respondente para o que a pesquisadora 

espera ser observado e, que esse descreva a sua percepção, observando a teoria e a associando 

com o jogo. 

As questões 10 a 12 são direcionadas à percepção do respondente relacionados: ao jogo, 

ao ensino do conteúdo abordado, conceitos implícitos e a sua opinião sobre a adoção do jogo 

Fraciomia em sua prática pedagógica quando estiverem no exercício da docência. 

A última questão, não enumerada, é um espaço para que o respondente exponha suas 

críticas ou sugestões em relação à formação teórica que recebeu inicialmente e sobre a 

utilização do jogo, apresentados pela pesquisadora. Essas informações forneceram feedbacks 

importantes relacionado ao jogo, e também, para avaliarmos nosso próprio desempenho 

enquanto mediadores desse processo de aprendizagem coletivo. 

 

5.2 PRÉ-TESTE 

 

Nessa etapa foi realizado um pré-teste, para validação do questionário de avaliação do 

jogo Fraciomia com três professores da rede municipal de Camboriú/SC (contatados 

anteriormente por meio da Secretaria Municipal de Educação), que estavam em atuação no 

sistema híbrido, com o objetivo de identificar dificuldades em relação a compreensão das 

questões elaboradas. 

A pesquisadora realizou um encontro presencial na sala de informática da Escola 

Municipal Andrônico Pereira com duração de 3 horas, no período matutino. O encontro foi 

dividido em 3 etapas. A primeira etapa com duração de 1 hora, foi realizada a apresentação 

teórica, com apoio dos slides (APÊNDICE B), que compõem a formação instrucional das 
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teorias selecionadas para avaliação do jogo Fraciomia, seguido da explanação dos 

procedimentos de jogabilidade e de instalação do jogo. Na segunda etapa reservou-se um 

período de 45 minutos para exploração do jogo e como última etapa, ocupando o restante do 

tempo (1h15), o acesso ao questionário para avaliação do jogo e validação das questões 

apresentadas. Vale destacar que, nessa etapa não houve a indicação dos respondentes sobre 

dificuldades na compreensão das questões. 

 

5.3 FORMAÇÃO 

 

Na etapa 3 participaram da formação online 3 turmas em fases diferentes do curso, não 

serão inseridos detalhes afim de manter o sigilo dos sujeitos da pesquisa. A formação foi 

realizada em horário de aula síncrona cedida pelos professores de matemática do curso (2h/aula 

em cada encontro), com objetivo de apresentar o Modelo ARCS, a TMCE de Feuerstein e os 

elementos essenciais que devem estar presentes em um bom jogo educacional, para que o 

mesmo venha promover a motivação necessária para a aprendizagem, para esse estudo 

especificamente, o conteúdo de frações. Inicialmente os presentes responderam o primeiro 

questionário referente ao perfil geral dos participantes. Após, foi realizada, de forma expositiva, 

a apresentação dos slides (APÊNDICE B) contendo a parte teórica, a explanação da 

jogabilidade e dos procedimentos para instalação do jogo Fraciomia, congruente ao pré-teste, 

diferenciando-se que os acadêmicos tiveram 2h/aula para os processos dessa etapa. Como 

atividade foi proposto aos acadêmicos a tarefa de explorar o jogo Fraciomia, afim de conhece-

lo para o avaliarem na aula/encontro seguinte. 

 

5.4 AVALIAÇÃO DO JOGO FRACIOMIA 

 

Após uma semana, período possibilitado para exploração do jogo Fraciomia pelos 

participantes, seguiu-se com a etapa 4. Nesse segundo encontro, momento que os acadêmicos 

responderam o segundo questionário, 27 participaram. As perguntas buscavam investigar suas 

percepções acerca da utilização do jogo digital Fraciomia, no que diz respeito à abstração dos 

conceitos que envolvem as operações matemáticas com números fracionários, e os elementos 

de jogos presentes no jogo Fraciomia. As questões foram elaboradas a partir da base teórica 
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apresentada na aula anterior e apresentavam uma síntese da teoria em que estavam respaldadas, 

para auxiliar o respondente em sua avaliação descritiva. 

 

5.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Na etapa 5 desenvolveu-se a análise das respostas do primeiro questionário, o qual 

abrangeu o perfil dos respondentes. Na sequência, a análise das respostas do segundo 

questionário, que pretendeu analisar, a partir da percepção dos acadêmicos do curso de 

licenciatura em matemática do IFC campus Camboriú/SC, a contribuição do jogo Fraciomia 

para o ensino-aprendizagem de frações.  

Do primeiro questionário os dados foram tabulados e descritas considerações pertinentes 

para que o leitor se familiarize com os respondentes. Não foi realizada uma análise aprofundada 

e nem expostas informações que levassem a identificação dos sujeitos.  

No segundo questionário as respostas foram analisadas e tabuladas relacionando-as com 

a base teórica. Em cada questão as 27 respostas foram representadas em uma nuvem de 

frequência de palavras seguidas do texto de análise, após apresentada a tabela com a 

classificação das 27 respostas, informando o resultado de validação ou não do jogo Fraciomia 

em relação a respectiva teoria apresentada no enunciado. 

As respostas foram classificadas como: positivas, negativas e não foi possível identificar 

a percepção do respondente. A classificação Positiva é para o respondente que indica que o jogo 

Fraciomia atende aos critérios da teoria enunciada na questão, e Negativa quando em sua 

percepção o respondente compreende que o jogo não atende ao critério teórico. Já na 

claro se o jogo atenderia ou não ao critério da teoria enunciada na questão, ou quando houve 

respostas como sim, não, muito bacana, muito interessante, sem comentários etc. Os enunciados 

foram elaborados de forma que o respondente refletisse e descrevesse a sua percepção, na 

tentativa de evitar respostas curtas que não possibilitassem a análise para esse estudo.  

Após a classificação de todas as respostas, o resultado final está representado em um 

gráfico com o total das respostas obtidas de cada questão em cada uma das classificações. Esse 

gráfico permitiu visualizar a quantidade de respostas para cada uma das classificações e indicar 

o resultado da avaliação do jogo Fraciomia, na percepção dos respondentes, por meio da base 

teórica. 
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5.6 SÍNTESE DO CAPÍTULO 

 

Essa pesquisa em sua natureza é exploratória, pois busca por meio de um objeto de 

aprendizagem, o jogo Fraciomia, avaliar as suas características como fatores importantes no 

auxílio do ensino-aprendizagem de operações com frações, utilizando-se da Teoria MCE de 

Feuerstein e do Modelo ARCS, a partir da percepção dos acadêmicos que participaram, 

exploraram o jogo e responderam ao questionário.  

As questões específicas da relação entre a Teoria e o jogo foram respondidas de forma 

descritiva pelos participantes e os dados tabulados e analisados, de acordo com os conceitos 

teóricos de cada elemento presente nas dimensões do modelo ARCS e da TMCE de Feuerstein, 

para validação ou não, do jogo Fraciomia como ferramenta pedagógica no auxílio da 

aprendizagem de frações. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Nesse capítulo segue-se a descrição dos dados produzidos na pesquisa. Inicia-se com os 

dados do perfil dos acadêmicos respondentes, na sequência a análise das respostas referente ao 

jogo Fraciomia relacionando-as com a Teoria de Modificabilidade Cognitiva Estrutural de 

Feuerstein e o modelo ARCS de John Keller, bases teóricas desse estudo. 

 

6.1 ANÁLISE DO PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

No primeiro encontro com os participantes da pesquisa, acadêmicos do curso de 

licenciatura em matemática do IFC, solicitou-se que respondessem a um questionário que 

objetivou conhecer o perfil desse público. O encontro foi realizado em aula síncrona via google 

meet, portanto o questionário foi disponibilizado com link para acesso via google formulários. 

Ao acessar esta ferramenta o acadêmico visualizou na primeira seção o seguinte texto: 

Prezado(a) Acadêmico(a); Sou mestranda no Programa de Pós-graduação em Educação do 

Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú, e como produção de dados para minha 

dissertação solicito sua participação nessa pesquisa e na formação. Nesse formulário você irá 

responder dados pessoais para análise quantitativa da pesquisa. Na segunda seção temos o 

TCLE - Termo de consentimento livre e esclarecido que faz parte de toda pesquisa aprovada 

pelo Comitê de Ética e na terceira seção estão as perguntas referente ao seu perfil, esses dados 

serão tabulados como levantamento geral do perfil de todos os acadêmicos participantes. O 

objetivo geral dessa pesquisa é avaliar o jogo digital Fraciomia como um recurso pedagógico, 

esse jogo aborda de forma divertida o conteúdo de soma e subtração de frações com 

 Sendo essa uma síntese do contexto para orientação ao 

respondente. 

Na sequência foi disponibilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

descrito na íntegra e com o link de acesso para fazer o download do documento assinado pelo 

orientador e pela mestranda.  

Nessa seção, o participante poderia ler o termo e, se desejasse, fazer o download da sua 

Sim, eu aceito

então ter acesso as demais perguntas. Caso o respondente não concordasse com os termos do 

TCLE encerraria sua participação sem acessar as questões do perfil. 
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Após o aceite na seção seguinte, a primeira pergunta era o nome, essa questão não era 

obrigatória, pois o respondente poderia não se sentir confortável em se identificar. Alguns res-

ponderam ao perfil, mas não compareceram na semana seguinte para participarem da segunda 

etapa da pesquisa, por isso, esses respondentes foram excluídos do banco de dados para essa 

análise, permanecendo 27 respondentes participantes em ambas as etapas. 

A questão seguinte, e obrigatória, foi a idade do respondente, que variou entre 18 e 56 

anos, conforme demonstrado no Gráfico 1. Percebe-se no gráfico que a idade está bem 

distribuída, temos 13 participantes com idade entre 18 e 28 anos e 14 com idade entre 30 e 56 

anos.

Gráfico 1 - Idade

Fonte: Questionário do perfil dos acadêmicos, elaborado pela autora, 2021.

Na sequência solicitamos o gênero dos participantes e a participação maior foi de 

participantes masculinos num total de 56%, em relação à 44% do público feminino, conforme 

Gráfico 2 a seguir.
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Gráfico 2 - Gênero

Fonte: Questionário do perfil dos acadêmicos, elaborado pela autora, 2021.

Nas duas questões seguintes, as informações solicitadas eram inerentes a formação dos 

participantes, conforme abaixo o Gráfico 3. Se a licenciatura em matemática era sua primeira 

graduação, ou se já eram formados outro curso em graduação ou pós-graduação.

Gráfico 3 - Formação Acadêmica

Fonte: Questionário do perfil dos acadêmicos, elaborado pela autora, 2021.
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Dos 27 respondentes, três possuem formação acadêmica a nível de graduação e estão 

cursando a sua segunda graduação, e os demais estão em sua primeira formação. Quanto à pós-

graduação apenas um respondente possui especialização.

Seguimos com a questão: Você já exerce à docência? Conforme observa-se no Gráfico 4, 

dentre os 27 participantes quatro deles estão inseridos no ambiente escolar.

Gráfico 4 - Atuação na Docência

Fonte: Questionário do perfil dos acadêmicos, elaborado pela autora, 2021.

direcionados para uma seção com perguntas específicas, que seguem descritas, os demais foram 

conduzidos para as três questões finais que são referente ao uso de jogos e quais jogos utilizam.

Na primeira pergunta, da seção específica para os acadêmicos já inseridos no ambiente 

escolar, buscamos conhecer a trajetória docente destes quatro participantes. Na questão em 

relação ao ano de início na docência obteve-se as seguintes respostas: 2009, 2017, 2021 e um 

não informou o ano. As questões seguintes referiam-se as modalidades de ensino que atuam, 

quais séries, quantos alunos atendem e se na escola possui laboratório de informática (mesmo 

que parcial) e, se o utilizam com seus alunos. 

O respondente que iniciou sua carreira em 2009, atua no ensino infantil na rede pública, 

atende 16 alunos e informou que a escola não tem um laboratório de informática. O respondente 

que ingressou em 2017 atuava com reforço escolar em escola privada, e atualmente atende 3 

alunos do ensino fundamental em aulas particulares e por não estar inserido em uma escola não 

Não; 23

Sim; 4

Atuação na Docência

Não

Sim
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tem acesso a um laboratório de informática, o terceiro respondente ingressou esse ano, como 

ACT na rede municipal, mas exercendo a função de monitoria, atende 160 alunos entre ensino 

fundamental anos iniciais e finais, confirmou que utiliza o laboratório de informática com os 

alunos.  Por fim, o respondente que não informou o seu ano de ingresso na docência está atuando 

no reforço escolar no contraturno, com 60 alunos entre o ensino fundamental e médio e utiliza 

o laboratório de informática com seus alunos. A questão quanto ao uso do laboratório de 

informática da escola tinha uma opção de resposta: raramente/as vezes, que nenhum dos quatro 

respondentes selecionou.

Encerrada a seção específica na seção final todos os respondentes acessaram. A pergunta 

seguinte se referia ao uso de jogos educacionais, quais tipos o acadêmico gosta de utilizar. As 

respostas estão abaixo retratadas no Gráfico 5. Salientamos que nessa questão as respostas são 

de múltipla escolha, podendo o respondente assinalar as três opções. 

Gráfico 5 Em relação à jogos educacionais, o que você mais gosta de usar?

Fonte: Questionário do perfil dos acadêmicos, elaborado pela autora, 2021.

Os dados apresentados dos participantes que indicaram que usam jogos digitais e 

tradicionais se aproximam, e apenas 14%, que equivalem a cinco participantes, assinalaram a 

opção de que não fazem uso de jogos, quanto aos demais mesclaram suas respostas entre as 

outras duas opções disponíveis.
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A última questão um pouco mais extensa se referia a quais jogos gostavam de usar, tanto 

para os alunos como para sua diversão. 

Sete respondentes disseram que não utilizam jogos, algumas justificativas acompanharam 

as respostas como: falta de conhecer os jogos, não usam nem como diversão e, por não estarem 

no exercício da docência. Alguns jogos tradicionais foram elencados pelos respondentes, como: 

jogos de tabuleiro, baralho, dominó, xadrez, material dourado, jogos de perguntas, uno, 

gincanas, bingo, tangram, sudoku. Outros citaram jogos e plataformas interativas digitais que 

utilizam, como: resolver questões de matemática no YouTube, Kahoot, Math Games, Phet, 

Mastermind, Quiz. Na Figura 20 temos a nuvem de frequência de palavras representando essas 

respostas. 

 

Figura 20 - Nuvem de palavras dos jogos elencados pelos respondentes 

 

O uso restrito de jogos talvez seja, pelo fator mencionado, de que os professores não tem 

acesso à uma ferramenta eficaz e prática para avaliar jogos e inseri-los no ambiente escolar com 

confiança de que o jogo cumprirá seu papel pedagógico e auxiliará no ensino-aprendizagem aos 

estudantes. 

Essa primeira fase da análise objetivou apresentar ao leitor o público-alvo participante, 

sem fazer uma discussão aprofundada das respostas ou relacioná-las com a base teórica. Na 

sequência, serão apresentados a descrição dos dados produzidos na pesquisa realizada, o qual 
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será conduzido pela análise entre modelo teórico e as respostas da percepção dos acadêmicos 

em relação ao jogo Fraciomia. 

 

6.2 DESCRIÇÃO DO JOGO FRACIOMIA 

 

Iniciamos com uma breve descrição do jogo Fraciomia. Após apresentamos os resultados 

da percepção dos participantes, correlatas com o modelo teórico.  

O jogo apresenta telas com cores vivas que atrai a atenção dos jogadores, os desenhos das 

figuras são criativas e direcionadas para construir a narrativa e não tirar o foco do objetivo do 

jogo. Os ícones são de fácil identificação, pois ao deslizar o mouse na tela quando um desenho 

for um ícone de acesso ele muda de formato. O jogo conta com o ícone para tirar dúvidas, 

representado pela aranha denominada Teca, de forma descritiva ela orienta as ações que podem, 

e como podem ser realizadas pelo jogador, em quase todos os ambientes.  

Resumidamente, estes são aspectos que podem auxiliar os leitores a avaliarem um jogo 

para que esse tenha o foco equilibrado entre a motivação e o conhecimento pedagógico.  Dito 

isso, segue-se com a descrição e análise das respostas do questionário, visando a avaliação, na 

percepção dos acadêmicos, do jogo Fraciomia associado a base teórica. 

 

6.2.1 Análise das respostas dos participantes  
 

O questionário iniciou com uma breve introdução à atividade para informar ao 

respondente a importância de sua participação, conforme segue descrito: 

seguir tem como objetivo avaliar a sua percepção acadêmico(a) em relação ao jogo Fraciomia 

como recurso pedagógico. As questões abaixo são de respostas descritivas e baseadas nos 

elementos de jogos apresentados pela mestranda durante a formação. Sua avaliação é muito 

importante para análise e desenvolvimento dessa pesquisa, solicito sua gentileza em expressar 

com detalhes as respostas, lembre-se que, quanto mais completa for sua avaliação, melhor será 

 Na sequência da mesma 

forma que o questionário do perfil dos participantes, foi também disponibilizado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), descrito na íntegra e com link para acessar e fazer 

o download da cópia caso o acadêmico desejasse. De igual modo, seguiu-se com o aceite do 

termo, que caso o respondente não concordasse, então encerraria sua participação sem acessar 
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as questões. Aos que aceitaram seguiu-se com o acesso ao questionário. O layout do 

questionário na íntegra está disponível no Apêndice A. 

Todas as respostas dos 27 participantes estão disponíveis no Apêndice C. A partir deste 

momento, serão descritos, os enunciados das questões juntamente com a síntese teórica a qual 

se relaciona. Com o auxílio de uma ferramenta online todas as respostas estão representadas em 

uma nuvem de frequência de palavras. Seguido da análise descritiva com relação a cada 

elemento do modelo teórico, e apresentada a tabela com o resultado das 27 respostas para cada 

uma das questões. O resultado é classificado a partir da percepção do respondente, se este valida 

ou não o jogo Fraciomia ao relacioná-lo com o elemento teórico apresentado no enunciado. 

Questão 1: Para que a intencionalidade fique clara ao aluno o jogo precisa oferecer 

feedbacks constantes sobre o desenvolvimento do jogador a cada fase ou tarefa cumprida. Faça 

uma reflexão e aponte elementos positivos e negativos que você observou em relação a 

mediação dos feedbacks oferecidos pelo jogo.  

Síntese - Mediação da Intencionalidade: é papel da Mediação da Intencionalidade 

conduzir o processo de ensino-aprendizagem à um objetivo previamente definido, ou seja, o 

aluno precisa ter claro o que o professor(a) espera que ele faça e compreenda a atividade. 

Essa mediação pode ser feita também pelo próprio jogo por meio de feedbacks pedagógicos. 

Abaixo na Figura 21 a nuvem de frequência de palavras, representando as 27 respostas 

desta primeira questão. 
 
Figura 21 - Nuvem de palavras da questão 1 
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O jogo Fraciomia apresenta feedbacks instantâneos, porém de ordem técnica, não 

pedagógica. Como exemplo podemos citar, caso o jogador ao escrever a fração resultante 

digitar somente o denominador e não digitar nenhum valor numérico para o numerador, o 

software informará a seguinte m  mensagens semelhantes 

ocorrem por exemplo, se ao contrário o estudante digitar apenas o numerador ou um 

denominador zero.  

Caso o jogador insira valores numéricos errados para a fração resultante nenhum feedback 

pedagógico de erro é informado. No jogo as respostas podem ser encontradas pelas frações 

equivalentes, portanto o software não teria como considerar apenas uma resposta como correta. 

Isso demandaria um banco de dados com muitas informações para cada um dos cálculos de 

cada uma das 10 receitas. Exemplificando, em alguns casos as frações podem ser simplificadas 

antes de serem calculadas, o que leva os jogadores a encontrarem resultados aparentemente 

diferentes, porém equivalentes. Nesses casos, se não houver percepção direta dos jogadores em 

ambiente escolar, o professor poderá mediar para que estes conceitos possam ser explorados no 

jogo. 

Percebe-se que o jogo transfere a mediação para um par mais experiente, ou para o próprio 

professor. Segundo a Teoria da MCE de Feuerstein a mediação está voltada para o mediador, 

no caso do ambiente escolar refere-se a interação entre professor e aluno. Esta mediação 

também pode ser feita pelo próprio software, quando o mesmo apresentar feedbacks 

pedagógicos, que não é o caso do jogo Fraciomia.  

Exemplificando com a resposta do R9: 

referindo-se aos feedbacks técnicos fornecidos pelo 

jogo, corroboram nesse mesmo sentido as respostas dos participantes R3, R4, R6, R10, R11, 

R16, R17, R20, R21, R25 e R27. Os respondentes indicaram que o jogo informa que alguma 

ação não deve ser executada com textos claros e de fácil compreensão para o jogador, mas não 

informa como o jogador pode pedagogicamente corrigir seu erro. Os respondentes R13, R17, 

R20 e R27 perceberam a falta de feedbacks pedagógicos, indicando ser um ponto negativo.

Nos referindo ainda à resposta do R17: 

jogo, se você não ficar acompanhando manualmente, abrindo o inventário e conferindo se a 

quantidade está correta, o jogo só vai lhe avisar ao chegar no final lhe fazendo perder muito 

tempo. Porém por outro lado desta forma obriga o jogador a fazer a checagem o tempo todo, 

isso é bom pois é como se tirasse a prova real de suas contas, é como se indiretamente o jogo 
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, percebemos a avaliação positiva em 

relação ao jogo permitir a correção dos cálculos. Uma vez que o aluno acesse o inventório 

poderá se certificar que realizou seu cálculo corretamente e continuar seguindo o mesmo 

raciocínio matemático para calcular os próximos ingredientes. E caso perceba seu erro poderá 

refazer inúmeras vezes. Mas, é através da qualidade da mediação fornecida que o mediado 

mantém a motivação. O mediador orienta, muda os estímulos, busca novos caminhos para 

garantir uma intervenção eficaz (FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014). Dessa forma, 

o mediador induz o mediado a encontrar o percurso para que ocorra a aprendizagem do 

conteúdo e obtenha êxito nos seus resultados. Visando, segundo Feuerstein a autoperpetuação 

do aprendizado. 

O ícone de ajuda representado pela aranha Teca foi indicado nas respostas do R13, R19, 

R23 e R24, esse último respondente deixou uma sugestão: 

. 

Faz-se menção dessa resposta, pois uma demonstração poderia auxiliar o aluno e o professor 

que pretenda fazer uso do jogo Fraciomia como ferramenta de auxílio no ensino-aprendizagem 

fora do ambiente escolar, momento em que o estudante poderá ter dúvidas e não contar com a 

presença de um par mais experiente para o mediar.  

Abaixo, na Tabela 1 é apresentada a tabulação das respostas referentes a questão 1.

 
Tabela 1  Tabulação das respostas da questão 1 

Respostas dos participantes da relação do jogo com a intencionalidade Total 

Positiva  16 

Negativa  8 

Não foi possível identificar a percepção 8 

Fonte: Pesquisa aplicada aos acadêmicos do curso de licenciatura em matemática do IFC-Camboriú, 2021.

 
Dos 27 respondentes 16 compreenderam que o jogo fraciomia atende a mediação da 

intencionalidade, validando o jogo em relação a este pilar da EAM. No entanto, 8 respondentes 

observaram que o jogo Fraciomia necessita de um feedback pedagógico para que não seja 

imprescindível a presença do professor, ou um par mais experiente, como mediador do 

processo. Essa questão solicitava para o respondente indicar pontos positivos e negativos 

referente aos feedbacks apresentados pelo jogo Fraciomia, então 5 participantes constam 

pontuados nas respostas positivas e negativas, simultaneamente. 
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Um número significativo não descreveu com clareza suas respostas, impossibilitando e, 

não seria o intuito, subentender e inferir conclusões da percepção do respondente. Optou-se em 

classificar essas respostas como impossibilitadas de serem definidas como positivas ou 

negativas, pois a conclusão da pesquisadora poderia ser equivocada. 

 

Questão 2: Descreva o que você observou no jogo Fraciomia de elementos positivos ou 

significativos para que os alunos compreendam a relevância do jogo no ensino de frações, e se 

tem pontos negativos que poderiam fazer o aluno desistir ou não querer jogar.  

Síntese - Mediação do Significado: (significação das tarefas) É através do significado 

que se percebe a relevância do objeto de aprendizagem, que o professor(a) avalia os estímulos 

apresentados ao aluno deixando claro o motivo para a realização da atividade. 

Abaixo a Figura 22 com a nuvem de frequência de palavras, representando as 27 respostas 

da segunda questão. 

 

Figura 22 - Nuvem de palavras da questão 2 

 
Na segunda questão os respondentes avaliaram a mediação do significado que verifica a 

relevância do jogo Fraciomia para o ensino do conteúdo de frações. O R9 em sua resposta 

Positivo vem a ser 

ele compreender quanto vale aquela "porção" de produto nos potes que está sendo retirado. 

no ponto positivo 
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refere-se a visualização da quantidade de ingrediente quando retirado que sai do pote do estoque 

e é adicionado no vidro que vai para o inventório. R4 em sua resposta também comenta sobre 

ver o líquido sendo transferido de um recipiente para o outro, que expõe ao aluno a quantidade 

fracionária diferente de partes pintadas no quadro da escola, ou desenhos em folhas impressas. 

Exprime ao aluno um novo significado para o conteúdo de números fracionários. Como ponto 

negativo R27 também comenta que, o fato do estudante não ter êxito no jogo sucessivamente 

poderá gerar frustração e desestimular a continuidade no jogo. 

Já R11 ressalta que o jogo não permite avançar por tentativas de acerto e erro, ou seja, 

sem empregar esforço cognitivo para obter êxito no preparo da poção, em outras palavras 

corrobora o R26. O jogo Fraciomia não permite que o jogador avance apenas com cliques 

aleatórios, até que um feedback de acerto seja alcançado, sem que o jogador empregue esforço 

cognitivo para aplicar os conceitos das operações, mais especificamente, a subtração de frações. 

Apesar de alguns conceitos estarem presentes implicitamente no jogo Fraciomia como 

por exemplo a equivalência das frações comentadas por R8 e R17, e para que sejam percebidas 

poderá haver necessidade de mediação por parte do professor, ou de um par mais experiente, 

apontamos para esse diferencial nesse jogo, de não ser possível acertar as respostas da fração 

resultante sem aplicar os conceitos das operações com números fracionários, utilizando-se de 

cliques aleatórios ou respostas sem sentido, o jogador não terá êxito. Os jogadores 

obrigatoriamente dispensarão esforço cognitivo para alcançar o objetivo final do jogo, que é 

criar corretamente a poção mágica, efetuando e revisando seus cálculos, colocando em prática 

o conteúdo teórico o qual lhes foi antecipadamente explanado.  

A narrativa que envolve o jogo, faz com que o jogador tenha um significado para resolver 

os cálculos propostos. Retirando a obrigatoriedade de resolver uma lista de exercícios entregue 

pelo professor para obter um retorno quantitativo, e sim, pelo fato de conseguir chegar ao final 

do jogo, como elencado pelos respondentes R3 e R26, criando corretamente a poção mágica.

Por outro lado, R20 e R22, sentiram falta de alguma recompensa para estimular os 

jogadores. Alguns respondentes apresentaram sugestões nessa questão, como por exemplo: 

combinar áudios, recompensas, ter uma continuidade (o jogo oferecer mais fases).  

Ainda, como ponto negativo, alguns respondentes como R14, R24 e R25 indicaram o fato 

de alguns jogadores encontrarem dificuldades em realizar os cálculos corretamente e se 

frustrarem desistindo do jogo, eles sugeriram que os cálculos poderiam ter níveis de dificuldade, 
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podendo ser divididos em fases no jogo. Nessa situação, conforme citado por Feuerstein, o que 

fará diferença será a qualidade da mediação oferecida pelo professor ao estudante. 

Nesse sentido, é o professor que ao mediar o significado do ensino instrucional e do uso 

das ferramentas de aprendizagem ao estudante, concebe a motivação que o impulsiona a 

continuar, a empenhar esforços para alcançar e também construir por si próprio os significados 

para além do ambiente escolar (FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014).  

Na Tabela 2 é apresentada a tabulação das respostas referente a questão 2. 

 
Tabela 2  Tabulação das respostas da questão 2 

Respostas dos participantes da relação do jogo com o significado Total 

Positiva  17 

Negativa  13 

Não foi possível identificar a percepção 4 

Fonte: Pesquisa aplicada aos acadêmicos do curso de licenciatura em matemática do IFC-Camboriú, 2021.

 

Quanto a mediação do significado o resultado obtido foi positivo, ou seja, o jogo 

Fraciomia atende ao critério mediação do significado da Teoria MCE. Este é o segundo pilar 

principal para se obter uma experiência de aprendizagem mediada, que visa proporcionar um 

ambiente cognitivo mais favorável para que ocorra a aprendizagem. 

Os respondentes que indicaram que o jogo não atende a esse critério estão em um número 

significativo. Ressaltamos que o objetivo é analisar a percepção do respondente, e como as 

respostas eram descritivas, novamente houve a dificuldade em compreender sete respostas. 

Nessa questão o respondente poderia indicar pontos positivos e negativos em relação a 

mediação do significado no jogo Fraciomia, das 17 respostas positivas e 13 negativas, 7 

responderam a ambas, o que totaliza 34 respostas, por essas 7 serem contadas duplamente.

 

Questão 3: Em sua opinião de que forma o jogo Fraciomia contribui para que o aluno 

aplique os conceitos matemáticos do conteúdo em questão em outros contextos de seu 

cotidiano?  

Síntese - Mediação da Transcendência: Transcender é criar a partir de uma situação de 

aprendizado, a generalização de conceitos/conhecimentos e aplicá-los em outros contextos.
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Abaixo a Figura 23 com a nuvem de frequência de palavras, representando as 27 respostas 

da questão 3. 

 

Figura 23 - Nuvem de palavras da questão 3 

 

Os respondentes R1, R3, R7, R10 e R23 indicaram a ludicidade do jogo, ao apresentar 

uma receita de uma poção mágica fictícia, o aluno poderá correlacionar com receitas de preparo 

de alimentos em sua casa, abrindo um viés para perceberem que a matemática está presente em 

outras situações do seu cotidiano. A transcendência cria uma ponte entre o que o mediado já 

possui de conhecimento prévio de determinado assunto ou situação, e o instiga a querer saber 

mais, estimulando novas relações que poderão ser ampliadas no seu entendimento, 

desenvolvendo mudanças estruturais que proporcionam novas compreensões e experiências e a 

modificabilidade de adaptar-se a essas novas situações (FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; 

FALIK, 2014). 

Outras indicações dos respondentes R2, R4, R6, R8, R9, R11, R12, R13, R15, R16, R19, 

R21, R22, R24, R25 e R27 foram que, se o aluno prestar atenção ao seu redor poderá perceber 

que em atividades corriqueiras, como o preparo de um bolo, ao servir leite em um copo, ou em 

fracionar a conta para pagar um lanche, utilizar medidas como   de uma ripa de madeira para 

construir algo, a matemática está lá presente. Ainda que, muitas vezes, não a utiliza-se em seu 

formato teórico conceitual, mas na prática despercebidamente. Essa grande diversidade criada 
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no mediado lhe possibilita generalizar ações e reações sendo flexível e criativo nos resultados 

de situações correlatas, e quanto mais esse for propenso à modificabilidade, mais estará apto a 

adaptar-se a novas experiências (FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014).  

A Tabela 3 apresenta a tabulação das respostas referentes a questão 3. 

Tabela 3  Tabulação das respostas da questão 3 
Respostas dos participantes da relação do jogo com a transcendência Total 

Positiva  23 

Negativa  0 

Não foi possível identificar a percepção 4 

Fonte: Pesquisa aplicada aos acadêmicos do curso de licenciatura em matemática do IFC-Camboriú, 2021.

 

Nessa questão houve facilidade em identificar a percepção dos respondentes, pois não 

houve classificação negativa. São vários apontamentos nas respostas de outros formatos que as 

frações podem ser relacionadas com o cotidiano dos alunos, instigando-os a serem mais atentos 

ao seu redor, para transcender os conceitos dos conteúdos escolares em situações do dia-a-dia. 

Apenas quatro respostas não foram possíveis de serem classificadas, validando então o jogo 

Fraciomia no critério da transcendência.  

 

Questão 4: Descreva sua percepção de como o jogo Fraciomia poderá despertar a 

motivação em realizar a atividade em seus alunos? Você pode relacionar uma situação do jogo 

que justifique sua resposta? 

Síntese - Motivação: A motivação é a condição do organismo que influencia a direção 

do comportamento, a orientação para um objetivo e, por isso, está relacionada a um impulso 

que leva à ação. Este é um quesito muito importante para que o aluno se disponha a empregar 

sua energia e tempo para desenvolver uma tarefa, e influencia tanto o processo de 

aprendizagem quanto no seu comportamento, portanto, sem a motivação necessária o 

aprendizado poderá ser comprometido. 

 

Abaixo a Figura 24 com a nuvem de frequência de palavras, representando as 27 respostas 

da quarta questão. 
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Figura 24 - Nuvem de palavras da questão 4 

 
 

O uso de estratégias com a apresentação clara dos objetivos, são elementos que aumentam 

a motivação e o entusiasmo em realizar as tarefas (KELLER; SUZUKI, 2004), vindo ao 

encontro do R12 e R27 que apontam para a simplicidade e ludicidade do jogo nos seus objetivos 

claros e por trazer sentido ou seja, significado ao aluno em estudar os números fracionários, 

conforme também afirmado por Feuerstein em sua Teoria da Mediação do Significado. Os 

respondentes R15 e R16 nos remetem a narrativa do jogo, seus nomes relacionados com o tema 

fazendo com que o aluno fique imerso neste mundo criativo, ponto muito importante para gerar 

e manter a motivação no aluno, e o suspense do que encontrar na sequência do jogo 

(BUSARELLO, 2016). 

Os respondentes R3, R6 e R24 abrangem um ponto importante desse estudo, a inserção 

da tecnologia no ambiente escolar. Algo comum para os alunos atuais, porém distante da 

realidade vivenciada nas escolas (PRENSKY, 2012). Muitos são os fatores, mas sugere-se que 

o uso de jogos ainda é incomum por estar relacionado apenas com a diversão (MENEZES, 

2018). O modelo teórico em que se alicerça esse estudo, pode proporcionar aos professores uma 

base teórica para estes avaliarem outros jogos educacionais, desmistificando o pré-conceito de 

que os jogos apenas agregam diversão, mas que podem ser ferramentas úteis no ensino-

aprendizagem quando cumprem seu papel pedagógico. 

Mencionamos a resposta do R8 por apresentar um aspecto positivo para gerar a motivação 

no ambiente escolar com os estudantes. 
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Para criar uma motivação nos alunos, eu partiria de uma "situação dita real"/uma 

problematização envolvendo os personagens do jogo e a turma, buscando despertar essa 

necessidade e o sentido do jogo. Sugerir que os alunos tragam algum acessório que os 

O respondente apresenta-se como o professor 

mediador, que além do jogo procurou pensar em outra estratégia para criar a motivação em seus 

alunos antes de iniciar o jogo (SAVI, 2011; KELLER; SUZUKI, 2004). 

A Tabela 4 apresenta a tabulação das respostas referentes a questão 4. 
 
Tabela 4  Tabulação das respostas da questão 4 

Respostas dos participantes da relação do jogo com a motivação Total 

Positiva  22 

Negativa  3 

Não foi possível identificar a percepção 2 

Fonte: Pesquisa aplicada aos acadêmicos do curso de licenciatura em matemática do IFC-Camboriú, 2021.

 
Com relação a motivação o jogo Fraciomia foi validado pelos respondentes. Alguns 

indicando a inserção da tecnologia como fator principal, outros relacionando o próprio jogo por 

sua simplicidade e narrativa. Incluiu-se na classificação negativa os respondentes R7, R14 e 

R19 por indicarem que o jogo Fraciomia não motivará os estudantes por não ter muita 

interatividade, falta de recompensas e níveis classificatórios de dificuldade, ou em outro termo, 

falta de fases. Esses itens podem compor sugestões para os criadores do jogo ampliarem em 

uma próxima versão. 

 

Questão 5: O que você identifica no jogo que pode estimular a curiosidade do aluno e 

manter o interesse para que ele continue até o final do jogo? Tem alguma tela ou situação 

apresentada pelo jogo que você percebeu ser essencial para manter a atenção dos alunos 

durante o jogo? 

Síntese - Sobre Atenção: a atenção busca estimular a curiosidade e o interesse do aluno 

 

Abaixo a Figura 25 com a nuvem de frequência de palavras, representando as 27 respostas 

da questão 5. 
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Figura 25 - Nuvem de palavras da questão 5 

 

Os participantes R3, R7, R16, R20 e R22 responderam que o estímulo à curiosidade do 

aluno e a sua atenção estariam voltadas a criar a poção corretamente. 

A narrativa conforme Busarello (2016), envolve o estudante, o faz viver a criatividade 

em um ambiente controlado e fictício, por um tempo restrito. A narrativa é um elemento muito 

importante para imersão do estudante na história criada pelo jogo, e quanto maior for a imersão 

mais propenso o estudante estará para que ocorra a aprendizagem. Exemplificando com a 

resposta do R5 que se refere a poção mágica, e que o estudante passa a fazer parte 

imaginariamente da narrativa, sendo o aprendiz do mago, e assim criando as poções mágicas 

do jogo. Outros respondentes usando palavras diferentes também descrevem a história do jogo 

como elemento importante para envolver a curiosidade dos estudantes, como o R4, R5, R6, 

R13, R19 e R24. 

O R17 comenta sobre o nível do jogo, como já enunciado anteriormente a retirada dos 

ingredientes exige emprego dos conceitos matemáticos deste conteúdo ao qual o jogo se propõe 

pedagogicamente, proporcionando ao aluno um ambiente favorável para que ocorra a 

aprendizagem, assim como afirma no final de sua resposta o R27. Keller (2016) afirma que para 

despertar a atenção é preciso despertar o interesse e a curiosidade no estudante, nesse estudo 

deverá estar voltada para o objeto de aprendizagem, se o jogo conseguir prender a atenção do 

estudante, então vai gerar nele o interesse e assim ele irá dispensar seu esforço para superar até 

mesmo suas limitações. 
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As respostas R7 e R12 foram classificadas como negativas, pois indicam que o jogo 

necessita de mais interatividade e níveis de dificuldades para manter a atenção do jogador. Eles 

não invalidam totalmente o jogo, mas registra-se suas indicações como quesitos importantes 

para que o aluno mantenha o foco e o interesse durante o jogo, que sem a atenção necessária a 

aprendizagem pode ficar comprometida (KELLER, 1987). 

A tabela 5 apresenta a tabulação das respostas relacionadas a questão 5. 
 

Tabela 5  Tabulação das respostas da questão 5 
Respostas dos participantes da relação do jogo com a atenção Total 

Positiva  17 

Negativa  3 

Não foi possível identificar a percepção 7 

Fonte: Pesquisa aplicada aos acadêmicos do curso de licenciatura em matemática do IFC-Camboriú, 2021.

 

Nesta questão foram sete respostas que não possibilitaram a identificação da percepção 

do respondente, porém mesmo se somar as três respostas que consideraram que o jogo 

Fraciomia não atende a categoria da estratégia atenção, ainda assim obteve-se 17 respostas 

positivas que validam o jogo. Ao descrever conforme a análise acima, os respondentes destacam 

que criar a poção mágica corretamente é o estímulo que gera no estudante a curiosidade e 

mantém a atenção no jogo, consequentemente fazendo com que o estudante fique por mais 

tempo se esforçando nos cálculos para alcançar o objetivo final. 

 

Questão 6: Como você descreveria a relação dos conteúdos apresentados no jogo 

Fraciomia com a importância que as frações possuem para vida cotidiana do aluno. E o jogo 

em sua opinião consegue estimular a curiosidade em conhecer mais sobre o assunto? Pontue 

pelo menos um aspecto que te levou a esta resposta (positiva ou negativa). 

Síntese - Sobre Relevância: está relacionada com a utilidade, ou seja, o que esse 

aprendizado pode trazer de benefícios para sua vida. 

 

Abaixo a Figura 26 com a nuvem de frequência de palavras, representando as 27 respostas 

da questão 6. 
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Figura 26 - Nuvem de palavras da questão 6 

 
Os acadêmicos R2, R3, R6, R13, R20, R23 e R25 apontam que o uso de jogos pode ser 

um facilitador para o ensino dos conteúdos da matemática como é proposto pelo jogo 

Fraciomia. Jogo digital é algo que atrai por si só a atenção e desperta o interesse do aluno, pois 

fazem parte do cotidiano dos estudantes e inseridos no ambiente escolar demonstram que 

estudar pode ser divertido e prazeroso (KELLER, 2016; MENEZES, 2018; PRENSKY, 2012). 

Conforme Keller (1987; 2016), a atenção, o interesse, partir de algo que o estudante já tem 

afinidade e conhecimento, são itens importantes para demonstrar a relevância do conteúdo. 

Os respondentes R10 e R17 sinalizam conceitos implícitos no jogo, mas que podem ser 

explorados com uma mediação de qualidade. Instigá-los com a ordem das misturas, levando os 

alunos a perceber que as experiências químicas tem este conteúdo presente, apresentar 

aplicações para os conteúdos escolares e relacionar com o conhecimento prévio dos estudantes 

é o que torna o aprendizado relevante (KELLER, 1987). As frações impróprias estão implícitas 

em vários cálculos, mas podem ser bem exploradas pelo mediador neste jogo, dando 

importância para esse conceito teórico e para sua representação geométrica (gráfica). Sem uma 

mediação de qualidade a aprendizagem pode ser comprometida, cabe ao mediador proporcionar 

ao mediado uma aprendizagem perpétua e que gera resultados positivos (FEUERSTEIN; 

FEUERSTEIN; FALIK, 2014). Para Feuerstein, o mediador sempre tem um papel muito 

importante em toda EAM, se o aluno não perceber o que está implícito, cabe ao mediador 

orientar e auxiliar o estudante, demonstrando quão rico pode ser estudar esses conceitos teóricos 

(FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014), e aqui nos referimos em aprender com o jogo 

Fraciomia. 
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A tabela 6 apresenta a tabulação das respostas da questão 6. 
 

Tabela 6  Tabulação das respostas da questão 6 
Respostas dos participantes da relação do jogo com a relevância Total 
Positiva  12 
Negativa  0 
Não foi possível identificar a percepção 15 

Fonte: Pesquisa aplicada aos acadêmicos do curso de licenciatura em matemática do IFC-Camboriú, 2021.

 
Esta questão obteve um número maior de respostas que não foi possível classificar a 

identificação da percepção de seu respondente em comparação com as respostas positivas. No 

entanto, está sendo considerada as respostas que sua descrição permitiram que fossem 

classificadas e identificada a percepção do respondente. Então, pelo exposto na tabela 6, os 

participantes validaram o jogo Fraciomia em relação a categoria relevância do modelo ARCS.

 
Questão 7: Pensando em seu aluno, comente sobre o nível de dificuldade na resolução 

dos cálculos do jogo. Você pode exemplificar com uma situação que se deparou ao jogar. 

Síntese  Sobre Confiança: é a expectativa de ser bem sucedido, de alcançar o objetivo 

final. 

Abaixo a Figura 27 com a nuvem de frequência de palavras, representando as 27 respostas 

da questão 7. 

 
Figura 27 - Nuvem de palavras da questão 7 
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Os respondentes R1, R2, R4, R14, R19, R25 e R26 avaliaram o jogo com nível de médio 

e R12 como difícil. Uma das maiores dificuldades indicadas é quando precisa ser retirado 

ingrediente de mais de um pote. Talvez a sugestão do jogo em exibir uma demonstração seja 

bem-vinda para que o estudante sinta-se confiante em iniciar o jogo, e não desista quando 

encontrar dificuldades nas resoluções dos cálculos, indicado por R20. 

Segundo Keller (2016) a confiança é gerada no ser humano quando este tem ao menos 

um pouco de certeza de que pode alcançar o objetivo final, ou ganhar o jogo, no nosso caso. 

Como as resoluções dos cálculos realmente não estão em um nível fácil, a mediação do 

professor será importante nessa etapa para que o estudante não desista do jogo, sem antes 

empregar esforço cognitivo para avançar e finalizar a tarefa (FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; 

FALIK, 2014). Portanto, foram classificadas como negativas as respostas de R11, R12, R16, 

R17, R20 e R24, pois em um nível difícil de resolução dos cálculos, a confiança do jogador 

poderá não ser alcançada. 

Dessa forma, a sugestão do R20 de existir uma demonstração no próprio jogo, facilita, 

mas se o professor conhecer bem o jogo, ou se ler esse estudo terá conhecimento prévio das 

possíveis dificuldades que os estudantes poderão encontrar e que, se exemplificar como os 

cálculos precisam ser realizados no jogo, poderá ser uma estratégia a ser explorada antes de 

apresentar o jogo aos estudantes (KELLER, 2016). Assim, conhecendo o que os espera no jogo 

e o que o professor espera deles, poderão estar confiantes e manter a motivação durante o 

desenvolver do jogo Fraciomia, conforme exposto por Keller (2016), para não terem uma 

expectativa alta demais, ou baixa ao ponto de desistir do jogo, o emprego de estratégias 

adequadas é fundamental para alcançar o sucesso para ambos, professores e estudantes. 

A tabela 7 apresenta a tabulação das respostas referentes a questão 7. 

 
Tabela 7  Tabulação das respostas da questão 7 

Respostas dos participantes da relação do jogo com a confiança Total 

Positiva  16 

Negativa  6 

Não foi possível identificar a percepção 5 

Fonte: Pesquisa aplicada aos acadêmicos do curso de licenciatura em matemática do IFC-Camboriú, 2021.

 
Nessa questão não foi possível classificar cinco respostas na opção positiva ou negativa, 

para validar, ou não, o jogo com relação a categoria confiança. As que estavam inteligíveis a 
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percepção do respondente foram classificadas 6 como negativas, que quer dizer que o 

respondente não valida o jogo em relação a esta categoria, e 16 positivas que validam o jogo.  

No entanto, para essa, e apenas nessa categoria foram elaboradas duas questões, e seu 

resultado final será analisado integrando as duas tabelas de resultados, na questão 8 a seguir.

 

Questão 8: O que você percebeu no jogo como estratégia para auxiliar seu aluno a 

superar as dificuldades? 

Síntese  Sobre Confiança: é a expectativa de ser bem sucedido, de alcançar o objetivo 

final. 

Essa questão também tratou da Confiança. Abaixo a Figura 28 com a nuvem de frequência 

de palavras, representando as 27 respostas da questão 8. 

 
Figura 28 - Nuvem de palavras da questão 8 

Nas respostas os três itens mais pontuados que foram: feedbacks, o acesso ao inventório 

e o fato de refazer a poção antes de finalizar, conforme registrado nas respostas de R1, R9, R11, 

R12, R19, R21, R22, R24 e R25.  

O professor precisa oferecer objetivos claros, feedbacks constantes e motivar o estudante 

em todo processo, também deixá-lo ser protagonista do seu aprendizado (KELLER, 1987; 

2016). Desta forma, talvez, auxilie para gerar no estudante a confiança que ele precisa para 

empenhar seu esforço em continuar, mesmo que precise superar dificuldades, mas na certeza 

que poderá alcançar o objetivo final, reforçando o indicado por Keller (1987) que algumas 
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pessoas precisam ser mais estimuladas e mesmo assim tendem a se manterem frustradas, outras 

o objetivo final. 

Os respondentes R7, R27 apontam para o uso do jogo como ferramenta para auxiliar o 

processo de aprendizagem, assim como R10 afirma que o lúdico proporciona um significado 

para execução da atividade e não apenas cálculos descontextualizados impostos pelo professor 

ao estudante, que não apresentam nenhum significado e motivação para sua realização, e muito 

menos confiança de se obter um feedback positivo ao realizar cada cálculo. 

No jogo, por mais que possam ter dificuldade, os estudantes mesmo que de forma fictícia, 

fazem parte do desenvolvimento da poção mágica, se errarem o cálculo poderão errar a poção, 

com a mediação correta terão confiança em fazer e refazer seus cálculos até que alcancem o 

objetivo final, criar a poção mágica corretamente.  

A Tabela 8 apresenta a tabulação das respostas referentes a questão 8. 
 

Tabela 8  Tabulação das respostas da questão 8 
Respostas dos participantes da relação do jogo com a confiança Total 
Positiva  24 
Negativa  1 
Não foi possível identificar a percepção 2 

Fonte: Pesquisa aplicada aos acadêmicos do curso de licenciatura em matemática do IFC-Camboriú, 2021.

 
Na questão 8 as respostas foram em sua maioria positivas, que significa que os 

respondentes conseguiram compreender que o jogo Fraciomia proporciona aos estudantes a 

confiança de alcançarem o objetivo final. Apenas R13 obteve classificação negativa, porém 

comenta que não teve tempo hábil para avaliar de maneira satisfatória o jogo.  

Uma das estratégias positivas mencionada nas respostas é o ambiente inventório, que 

pode ser acessado após a retirada de cada ingrediente e informa ao estudante se a sua estratégia 

empregada na resolução dos cálculos e na aplicação dos conceitos matemáticos está correta, 

podendo este modificar se estive A tabela 9 apresenta a 

tabulação das questões 7 e 8. 
 

Tabela 9  Tabulação das respostas das questões 7 e 8 
Juntando as respostas das duas questões referente a confiança Total 
Positiva  40 
Negativa  7 
Não foi possível identificar a percepção 7 

Fonte: Pesquisa aplicada aos acadêmicos do curso de licenciatura em matemática do IFC-Camboriú, 2021.
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Observando a tabela 9, temos o total de 40 respostas classificadas como positivas em 

relação a 7 respostas negativas e 7 respostas que não foi possível classificar, então na categoria 

confiança somando as respostas de ambas as perguntas classificadas como positivas, estas 

indicam a validação do jogo. 

Portanto, na percepção dos respondentes o jogo Fraciomia atende a categoria confiança, 

e pode gerar no estudante a expectativa de chegar ao objetivo final, mesmo em um jogo 

considerado inicialmente, por eles, num nível de dificuldade de médio para difícil na resolução 

dos cálculos, porém com outras estratégias que favorecem o feedback constante e, que manterá 

a expectativa para obter êxito ao final do jogo. 

 

Questão 9: Aponte elementos do jogo que em sua percepção podem ser essenciais para 

gerar a satisfação no aluno em continuar jogando.  

Síntese - Sobre Satisfação: é consequência da percepção de que o aprendizado tem valor 

e merece esforço contínuo.  

 

Abaixo a Figura 29 com a nuvem de frequência de palavras, representando as 27 respostas 

da questão 9. 

 

Figura 29 - Nuvem de palavras da questão 9 
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As respostas de R7 e R20 nos trazem em outras palavras o que já enunciamos, que no 

jogo o estudante irá dispensar esforços para alcançar êxito no preparo da poção, diferente de 

empregar seu esforço cognitivo em uma lista de exercícios descontextualizada de sua realidade 

e imposta pelo professor, trata-se da boa experiência de aprendizagem indicada por Keller 

(1987). 

R11 em sua resposta infere que poderá haver satisfação no fato de acessar o inventório e 

poder verificar se retirou o ingrediente corretamente, podendo devolver se estiver errado e 

refazer quantas vezes forem necessárias. São os feedbacks que mesmo não sendo em 

mensagens, possibilitam a verificação do erro ou acerto a cada cálculo realizado, e a satisfação 

é gerada quando se alcança positivamente o objetivo (KELLER; SUZUKI, 2004; VIANNA et 

al, 2013). 

Algumas respostas como do R1, R2, R18 e R27 indicaram a atratividade lúdica que o 

jogo pode gerar no ambiente escolar, proporcionando aos estudantes uma aprendizagem com 

significado, para que percebam o valor que os conteúdos escolares tem para suas vidas 

cotidianas (FEUERSTEIN; FEUERSTEIN; FALIK, 2014; KELLER, 1987; MENEZES, 2018). 

Que o esforço cognitivo empregado é necessário, mas ao final, ao conquistarem o objetivo do 

jogo e criarem a poção corretamente, serão recompensados intrinsecamente com o sentimento 

de satisfação (KELLER, 2016; VIANNA et al, 2013). 

Por outro lado, os respondentes R12, R17, R19, R22 e R 24 mencionam que o jogo precisa 

mais interação para gerar a satisfação avaliada neste critério teórico, algumas de suas sugestões: 

recompensas, fases, metas, missões, troféus, efeitos especiais. 

 A Tabela 10 apresenta a tabulação das respostas relacionadas a questão 9. 

 
Tabela 10  Tabulação das respostas da questão 9 

Respostas dos participantes da relação do jogo com a satisfação Total 

Positiva  21 

Negativa  5 

Não foi possível identificar a percepção 1 

Fonte: Pesquisa aplicada aos acadêmicos do curso de licenciatura em matemática do IFC-Camboriú, 2021.

 
Nessa questão o resultado pela validação do jogo Fraciomia está bem claro, com 21 

respondentes que em suas percepções o jogo atende a categoria de estratégia para gerar a 

satisfação, demonstrando o valor do aprendizado ao estudante ao mesmo tempo que mantém o 

interesse em permanecer empenhando esforço cognitivo para criar a poção mágica no final. 
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A partir da questão 10 exprime-se a percepção dos acadêmicos em relação ao jogo 

Fraciomia, porém não estando relacionado a um modelo de avaliação ou teoria, mas a avaliação 

da sua experiência com o jogo. 

 

Questão 10: Descreva qual a sua percepção em relação ao jogo Fraciomia como recurso 

pedagógico para a promoção de uma aprendizagem significativa dos conceitos de operações 

com frações.  

Abaixo a Figura 30 com a nuvem de frequência de palavras, representando as 27 respostas 

da questão 10. 

 

Figura 30 - Nuvem de palavras da questão 10 

 

A intencionalidade nesta questão era que os respondentes descrevessem a sua opinião 

após terem interagido com o jogo, avaliando-o como ferramenta para o auxílio no ensino-

aprendizagem de adição e subtração de números fracionários. 

Avaliaram o jogo positivamente 24 respondentes, apenas não validaram o jogo R3, R22 

e R24 indicando ressalvas quanto a dificuldade em realizar os cálculos, mas que cumpre com 

seu objetivo em relação ao conteúdo ao qual foi desenvolvido para abordar e ser uma ferramenta 

de auxílio na aprendizagem. Aliar a tecnologia, pode ser um bom recurso para o ambiente 

escolar, ou como reforço escolar. Depois que o estudante já tiver recebido as orientações 

necessárias para compreender o jogo, e talvez feito uso com a mediação do professor, poderá 
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continuar a brincadeira em casa, sem a presença de um par mais experiente, sendo o 

protagonista da sua aprendizagem.  

A tabela 11 apresenta a tabulação das respostas relacionadas a questão 10. 
 

Tabela 11  Tabulação das respostas da questão 10 
Respostas dos participantes sobre o uso do jogo Fraciomia como recurso pedagógico Total 

Positiva  24 

Negativa  3 

Não foi possível identificar a percepção 0 

Fonte: Pesquisa aplicada aos acadêmicos do curso de licenciatura em matemática do IFC-Camboriú, 2021.

 
Essa questão não estava relacionada com a base teórica desse estudo, o que facilitou aos 

respondentes expressarem a sua percepção e também a tabulação dos dados. 

Com apenas três respostas classificadas como negativas, o jogo Fraciomia foi validado 

pelos respondentes como uma ferramenta que poderá auxiliar no ensino-aprendizagem do 

conteúdo de operações com frações, mais especificamente a subtração e a adição. 

 

Questão 11: Quais conceitos matemáticos relacionados as frações que estão implícitos 

no jogo e poderiam ser melhor explorados? 

Abaixo a Figura 31 com a nuvem de frequência de palavras, representando as 27 respostas 

da questão 11. 

 
Figura 31 - Nuvem de palavras da questão 11 
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Entre os conceitos implícitos as frações equivalentes apareceram em seis respostas, às 

vezes subentendido por não estar descrito com esse termo exatamente. O mínimo múltiplo 

comum (MMC) foi apontado em duas respostas. Observa-se que algumas respostas não tinham 

relação com a questão, caso o leitor verifique no Apêndice C. 

Em relação aos conceitos implícitos, o jogo remete ao mediador (professor ou par mais 

experiente) direcionar o estudante na identificação desses conceitos, auxiliando o processo no 

alcance do objetivo final, gerando confiança e satisfação em níveis mais elevados. Além da 

motivação para criar outras ou até mesmo as 10 poções mágicas sugeridas pelo software e não 

apenas uma.  

Dessa forma, os estudantes poderão se envolver com mais intensidade no jogo e terem 

mais engajamento cognitivo ficando mais propensos a aprendizagem, objetivo primordial em 

que busca-se ferramentas e metodologias diferenciadas para inserir no ambiente escolar 

(MENEZES, 2018; MORATORI, 2003). A tabela 12 apresenta a tabulação das respostas 

referente a questão 11. 

 
Tabela 12  Tabulação das respostas da questão 11 

Respostas dos participantes sobre outros conceitos implícitos no jogo Total 

Positiva  14 

Negativa  0 

Não foi possível identificar a percepção 13 

Fonte: Pesquisa aplicada aos acadêmicos do curso de licenciatura em matemática do IFC-Camboriú, 2021.

 
Na questão 11 não houve nenhuma resposta negativa em relação ao jogo, no entanto 13 

respostas foram classificadas como não possíveis de identificar a percepção do respondente em 

relação ao enunciado, devido que o seu conteúdo não apontava conceitos implícitos no jogo, 

alguns indicaram outros conceitos que o jogo poderia abordar, como a multiplicação e divisão 

com os números fracionários, e outras sugestões, que não foram contempladas neste software. 

Estas e outras sugestões apontadas pelos respondentes serão analisadas pela pesquisadora afim 

de serem abordadas em estudos futuros. 

Em suma, os respondentes perceberam que há outros conceitos que podem ser abordados 

com os estudantes durante o jogo, e que o software pode instigar o estudante com a aplicação 

de conceitos como frações impróprias e equivalentes despercebidamente e na visualização dos 

ingredientes, diferente nos potes do estoque com volume nos frascos retirados no inventório, 
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sendo essa, outra forma de perceber as quantidades que representam o valor numérico da fração, 

não apenas nos desenhos geométricos divididos em partes iguais. 

 

Questão 12: Após essa experiência você utilizaria o jogo Fraciomia com seus alunos? Se 

sim porque usaria, e se não, por quê? 

Abaixo a Figura 32 com a nuvem de frequência de palavras, representando as 27 respostas 

da questão 12. 

 
Figura 32 - Nuvem de palavras da questão 12 

 
Ao ler estas respostas positivas entendemos que levar o jogo Fraciomia ao conhecimento 

destes futuros professores recompensa os anos de esforço e estudo. Esperamos que no exercício 

da docência estes acadêmicos possam aplicar o jogo com seus alunos e também apresentá-lo 

aos colegas, e aos poucos disseminar o conhecimento do modelo teórico utilizado nesse estudo 

e o jogo Fraciomia. 

 
Tabela 13  Tabulação das respostas da questão 12 

Respostas dos participantes sobre utilizar, ou não, o jogo Fraciomia 

após esta experiência 

Total 

Positiva  24 

Negativa  2 

Não foi possível identificar a percepção 1 

Fonte: Pesquisa aplicada aos acadêmicos do curso de licenciatura em matemática do IFC-Camboriú, 2021.
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Os respondentes R3 e R24 que não utilizariam o jogo relacionaram com seus alunos 

atuais, um descreveu que é pela dificuldade que eles tem neste conteúdo, e o outro justificou 

pelo tempo da aula, mas percebe-se que ambos não invalidaram o jogo em si. A resposta do 

R22 que classificamos como não possível identificar, foi devido que o respondente descreveu 

que dependeria do recurso tecnológico dos alunos, pois preferia usar como atividade 

complementar para casa e não no ambiente escolar devido ao tempo da aula. Portanto, não ficou 

evidenciado se ele utilizaria ou não o jogo, olhando apenas para o jogo e não para as possíveis 

limitações que poderá encontrar no exercício da docência. 

Diante do exposto, observa-se que a maioria dos respondentes utilizaria o jogo e que o 

aprovam como uma ferramenta de auxílio no aprendizado do conteúdo ao qual o jogo se propõe. 

Agradeço imensamente sua disponibilidade, deixo esse espaço em 

aberto, caso desejar, registrar algo sobre o jogo ou sobre a formação, alguma sugestão, crítica 

ou opin  

Abaixo a Figura 33 com a nuvem de frequência de palavras, representando as respostas 

da questão final. 

 
Figura 33 - Nuvem de palavras da questão final 

 

A última questão, não enumerada, não era obrigatória e também não se tratava de uma 

pergunta, mas sim um espaço para o respondente opinar, criticar ou apresentar outras sugestões 

sobre toda a experiência. 



114

Portanto obteve-se no total 16 respostas. Um dos respondentes já utilizou o jogo 

Fraciomia com seus alunos e outros respondentes relataram que desconheciam a existência do 

Fraciomia e demonstraram interesse em utilizar este jogo quando estiverem no exercício da 

docência.

Ao observar as respostas desse questionário, percebemos que esse estudo, mesmo com 

suas limitações, foi relevante para seus participantes, seja pela base teórica apresentada quanto 

por conhecer o próprio jogo Fraciomia.

6.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Esse estudo com o objetivo analisar, a partir da percepção dos acadêmicos do curso de 

licenciatura em matemática do IFC campus Camboriú/SC, a contribuição do jogo Fraciomia 

para o ensino-aprendizagem de frações. Disponibilizar aos professores e aos leitores, o acesso 

a essa base teórica, que poderá ser aplicada na avaliação de outros jogos educacionais que 

cumprem com seu propósito pedagógico e podem auxiliar na promoção de um ambiente mais 

favorável para que ocorra o ensino-aprendizagem.

A partir do exposto, seguido da análise dos resultados obtidos com a pesquisa aplicada 

aos acadêmicos do curso de licenciatura em matemática do IFC Campus Camboriú/SC, 

apresenta-se no Gráfico 6 abaixo com os dados gerais e o resultado final.

Gráfico 6 - Resultado final

Fonte: Pesquisa aplicada aos acadêmicos do curso de licenciatura em matemática do IFC-Camboriú, 2021.

230
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Obteve-se 230 respostas positivas, que indicam a validação do jogo Fraciomia como uma 

ferramenta que poderá auxiliar o aprendizado de operações com frações. Mesmo se somar as 

44 respostas negativas, que indicariam que o jogo não atende a teoria enunciada na pergunta, e 

as 62 respostas que não foram possíveis de identificar a percepção do participante, que 

totalizaram 106, não se igualam e distam significativamente do total de respostas positivas. 

A partir dos resultados apresentados, podemos inferir que na percepção dos acadêmicos 

que participaram da pesquisa, o jogo Fraciomia poderá auxiliar o processo educativo do 

professor e desta forma promover um ambiente cognitivo mais propenso para o ensino-

aprendizagem de operações com frações, conteúdo ao qual o jogo se propõe, por ser uma 

tecnologia que faz parte do cotidiano dos estudantes, que os atrai e atende significativamente 

aos critérios teóricos por meio dos quais esse jogo foi avaliado. 

O modelo ARCS avalia a motivação gerada pelo jogo no seu usuário, e o jogo Fraciomia, 

mesmo sem apresentar fases ou recompensas, contém outros elementos que podem motivar os 

estudantes através das quatro categorias avaliadas pelo modelo ARCS. Atraindo a atenção do 

estudante, por aliar o uso de tecnologia (computador) e jogo, apresentando a relevância por 

meio de uma aplicação fictícia para o conteúdo de frações, e a confiança e satisfação ao 

estudante no êxito do preparo da poção mágica (virtual). 

Um dos participantes relatou que aplicou o jogo Fraciomia com alguns de seus alunos, e 

nas suas respostas ao questionário foi trazendo feedbacks de sua experiência.  Em uma de suas 

respostas relatou que o jogo retira a obrigação imposta ao estudante na resolução de atividades, 

tornando o aprendizado prazeroso. Faz-se menção deste respondente, pois diante desta resposta 

a partir da experiência realizada, percebe-se a relevância desse estudo, tanto no aspecto do 

conhecimento teórico como do próprio jogo Fraciomia para os professores e acadêmicos.

Desse modo, colaborando para incorporação de recursos tecnológicos, como os jogos 

digitais, capazes de contribuir na promoção da aprendizagem para um ambiente escolar mais 

compatível com as preferências dessa geração atual. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O contexto atual vivenciado no ambiente escolar pelos estudantes e pelos professores 

requer mudanças metodológicas no ensino-aprendizagem. Temos nas salas de aula estudantes 

que nasceram e cresceram com acesso a várias tecnologias, e que tendem a vivenciar mudanças 

cognitivas e já não conseguem ou não tem disposição para acompanhar um ensino tradicional 

descontextualizado de suas preferências de aprendizagem. 

No entanto, é possível observar que em sua maioria os professores estão 

descontextualizados e desatualizados frente a essas novas tecnologias, que para os estudantes 

são comuns. O uso de mídias impressas, aulas expositivas, sem atrativo digital para atrair a 

atenção dos estudantes é algo que está a cada dia ficando mais distante da realidade dos alunos. 

O resultado, é o crescimento da insatisfação para ambos, pois o professor fica desmotivado, por 

não ter sucesso com os estudantes, estes por sua vez se frustram por desejarem novas formas 

pedagógicas de aprendizagem e que não lhes são apresentadas e disponibilizadas. 

Diante disso, percebe-se grande rejeição a disciplinas que abordam conteúdos mais 

complexos como a Matemática, porém muito importante e necessária para o desenvolvimento 

do ser humano no exercício pleno da cidadania. 

Mas, para os professores utilizarem ferramentas que despertem o interesse dos estudantes, 

existem algumas limitações a serem ultrapassadas. Num primeiro momento o professor precisa 

estar apto e conhecer a tecnologia antes de inseri-la no ambiente escolar, muitos não estão 

familiarizados com a variedade tecnológica disponível atualmente, e outros não conseguem 

acompanhar esta evolução que anda em um ritmo muito acelerado, ao contrário dos estudantes 

que aprendem com facilidade e dominam o uso dessas novas tecnologias. Em relação a esse 

estudo, com base em jogos digitais como ferramenta eficaz no auxílio do ensino-aprendizagem, 

salientamos mais uma vez que isso não significa que possa ser usado qualquer jogo, pois, para 

que seja eficaz precisa cumprir seu papel pedagógico. No entanto, os professores não tem acesso 

as ferramentas que facilitem na avaliação dos jogos para inseri-los no ambiente escolar.

Para tal, buscamos para esse estudo analisar, a partir da percepção dos acadêmicos do 

curso de licenciatura em matemática do IFC campus Camboriú/SC, a contribuição do jogo 

Fraciomia para o ensino-aprendizagem de frações. Conforme a análise apresentada, os 

participantes da pesquisa validaram o jogo Fraciomia, ao responder o questionário que foi 

elaborado com base no modelo teórico adotado nesse estudo.  
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O jogo Fraciomia foi apresentado no capítulo 3 de forma descritiva e com as figuras da 

maioria das telas que o jogador acessará durante o jogo. Visando contribuir para o uso dessa 

ferramenta esse capítulo serve como um manual do jogo, tanto para os professores que se 

interessarem em utilizar no ambiente escolar, como jogadores em geral. A descrição inicia com 

as informações para a instalação do jogo e o texto na sequência orienta cada etapa do jogo.

O modelo teórico desenvolvido para a elaboração do questionário, baseou-se no Modelo 

ARCS de John Keller, para análise da motivação proporcionada pelo jogo aos usuários, e a 

TMCE desenvolvida por Reuven Feuerstein para avaliar os aspectos pedagógicos do jogo 

Fraciomia. 

Em ambos critérios elencados para desenvolver este modelo teórico, o jogo Fraciomia foi 

considerado uma ferramenta útil que pode ser aplicado no ambiente escolar para auxiliar o 

conteúdo de adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Por ser esse um 

conteúdo complexo e abstrato do qual os estudantes carregam deficiências de aprendizado ao 

longo de sua vida escolar, relacionar a aprendizagem com um jogo digital parece ser uma 

metodologia que se aplicada no ambiente escolar poderá ser extremamente eficaz (PRENSKY, 

2012). 

Avaliar jogos não é uma tarefa fácil já que os professores não dispõem de ferramentas 

específicas para tal, como estudo futuro pretende-se avaliar o modelo teórico aqui apresentado 

em outros jogos como também aplicar o jogo Fraciomia em ambiente escolar.  

No entanto, devido a alguns percalços encontrados durante essa pesquisa e com o curto 

prazo para sua realização, alguns problemas não puderam ser sanados. Devido ao número 

considerável, de 62 respostas, que não estavam claras em relação à teoria na qual estavam 

embasados os enunciados, inferimos que as perguntas podem não terem ficado compreensíveis 

aos participantes, para que os mesmos compreendessem o seu objetivo. Entretanto, no pré-teste 

do questionário, nenhuma observação ou sugestões foram realizadas pelos participantes. Em 

virtude disso, não percebemos antecipadamente esta dificuldade apresentada por alguns dos 

participantes. Ressalta-se que a mestranda estava à disposição para auxiliar durante a aplicação 

do questionário, mas os respondentes não solicitaram e nem relataram dificuldades na 

compreensão dos enunciados. 

O questionário com um número significativo de perguntas e desenvolvido com questões 

dissertativas, voltadas para um público com experiência em ambiente escolar, pode ter 

contribuído para que esse número de respostas não pudessem ser de fato compreendidas, 
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sugere-se que, alternativas objetivas como utilizar uma escala de Likert, poderá ser eficaz para 

avaliações da natureza dessa pesquisa. 

O projeto inicial pretendia aplicar o jogo com os estudantes em ambiente escolar, que não 

foi possível devido a situação de isolamento social que em 2020 teve as aulas presenciais 

suspensas, outro público que pretendemos alcançar foram os professores de matemática da rede 

municipal, que por sua vez não participaram da capacitação por ser voluntária e a sobrecarga 

de trabalho, possivelmente causada por todo esse novo contexto social extraordinário que 

vivenciamos. Ficam essas expectativas para estudos futuros. 
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