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RESUMO 

Partindo-se do princípio de que a criação de um grupo de pesquisa pode contribuir, 
dentre tantas possibilidades, com o relacionamento entre a teoria e a prática dos 
conteúdos desenvolvidos em sala de aula, proporcionando um maior significado e 
aproximação entre os saberes espontâneos e científicos disponibilizados pelo e para 
os alunos. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma ferramenta que está 
sendo desenvolvida pelos estudantes de Jogos Digitais da Faculdade de Tecnologia 
do Estado de São Paulo (Fatec), possibilitando a realização de ações que 
contribuem com a socialização do saber, a motivação e a interação dos 
conhecimentos do Cálculo Diferencial e Integral (CDI), da Fatec Ourinhos, tendo em 
vista não somente os estudantes universitários, mas também os diversos outros, 
como os de Ensino Médio, que serão beneficiados com o produto final. Apresentar-
se-á alguns resultados oriundos dos estudos realizados durante a vigência do 
projeto de iniciação científica do grupo envolvido com a criação de jogos digitais, 
mais particularmente, a do jogo “O Mistério do Segundo Grau”. 
Palavras-chave: Iniciação científica, Fatec, jogo, Matemática.  

1 INTRODUÇÃO 

Educadores e pesquisadores constantemente preocupam-se com 

alternativas que levem a caminhos que possibilitem um aprendizado mais 

significativo e que cada vez mais perpassem pelas tecnologias de comunicação e 

informação (MERCADO, 2018). Logo, o processo de ensino e a metodologia usada 

pelo professor para atingir os seus objetivos e dar sentido ao aprendizado de seus 

conteúdos necessitam de constante reflexão, atualização e adequação a essa nova 

realidade tecnológica que os permeiam, suscitando rearranjos no seu papel 

(LIBÂNEO, 2014). Logo, o uso das tecnologias no ensino da Matemática pode 

possibilitar novas práticas pedagógicas, passando pelo pesquisar, por antecipações 

e simulações, pela confirmação de ideias prévias, pelo experimentar, pela criação 

de soluções e pela construção de novas formas de representação mental 

(OLIVEIRA, 2018) e, consequentemente, por situações que permitem introduzir os 

estudantes da graduação em contato direto com a atividade científica. O ato de 

aprender está ligado à curiosidade e às situações que a fomentam e instigam. Os 

estímulos são fundamentais para fazer com que se concretize o processo de ensino 

e aprendizagem (SAVATER, 2012). 

Contudo e sobretudo, com o propósito de fomentar projetos de pesquisas 

que constituem um instrumento para a formação de uma nova mentalidade nos 

alunos de Jogos Digitais da Fatec Ourinhos vem (re) pensando a prática da 

pesquisa científica por meio da construção de jogos educacionais que considerem 

conteúdos de Matemática e do CDI, disciplina destinada aos segundos termos do 



 

curso de Jogos Digitais da instituição. O intuito de tal prática perpassa por questões 

que vão além da construção de jogos como resultado prático da apropriação de 

aprendizados, pois envolve, além do aprimoramento dos saberes científicos, o 

despertar motivacional relacionado às aulas, contribuindo com uma maior imersão, 

interação e interdisciplinaridade com as demais disciplinas, caminhando de 

encontro aos altos índices de reprovação e de desistência da disciplina. 

Destarte, o objetivo deste trabalho é apresentar alguns resultados de um jogo 

que está sendo desenvolvido pelos alunos da Fatec Ourinhos, mediante a prática da 

iniciação científica, abordando conteúdos que fazem parte do início da disciplina de 

Cálculo. 

 

2. METODOLOGIA E DESENVOVIMENTO 

 O projeto de estudo com foco na construção de jogos que pudessem servir 

como ferramentas para o aprofundamento de teorias, da pesquisa e da interação de 

dos aprendizados e saberes abordados no curso de Cálculo Diferencial e Integral da 

Fatec Ourinhos surgiu mediante a insatisfação da professora da disciplina que tem 

observado a crescente falta de motivação e de interesse dos alunos pelas áreas das 

Ciências Exatas, interferindo de modo direto no sentimento de fracasso, de 

abandono e de desistência dos cursos. Do início do segundo semestre do ano de 

2017 até o momento, algumas etapas foram implementadas e analisadas pelos 

envolvidos no projeto. Com encontros constantes que acontecem dentro e fora da 

faculdade, e o estabelecimento de metas e prazos a serem cumpridos, algumas 

etapas já foram cumpridas. Na etapa 1, realizou-se um estudo mais aprofundado 

sobre o conteúdo de Equações do Segundo Grau e das teorias da interpretação 

textual, do ensino com sistemas gamificados; na etapa 2, o roteirista escolheu a 

ludicidade como uma ferramenta imersiva que conduzirá o jogador a exercitar de 

maneira mais aprofundada seus conhecimentos; enquanto, na etapa 3, houve a 

criação de um protótipo foi necessária para que as mecânicas do jogo descritas no 

roteiro fossem avaliadas e aprimoradas antes da criação da versão final do projeto e, 

o programador entrou em cena. Após o teste com o protótipo, deu-se o início à etapa 

atual (4) e suas correções necessárias para o aprimoramento do roteiro. 

 

3. ALGUNS RESULTADOS  



 

O jogo educacional “O Mistério de Segundo Grau” envolve investigação e 

solução de questões, com arte no estilo cartoon. Seu personagem Leonhard Gauss 

(controlado pelo jogador) é um matemático e especialista em equações de segundo 

grau, o qual será chamado pelo investigador Renê desCaprio para ajudá-lo na 

investigação de um roubo acontecido dentro de um museu da Inglaterra, visto que, 

as pistas apontam para teores que envolvem tais conteúdos da Matemática. 

              Figura 1: Menu Iniciar 

 
Fonte: Autores (2018) 

 

Ao se selecionar a opção “Jogar”, o modo de jogo será iniciado.  Ao se 

selecionar a opção “Teoria”, o modo de teoria será iniciado. Ao se selecionar a 

opção “Créditos”, um pop-up com os créditos do jogo será exibido. Caso o jogador 

escolha a opção “Jogar”, o jogo será iniciado. Caso o jogador interaja com o 

investigador Renê, o mesmo irá iniciar a conversa e as imagens da Prova 1 (uma 

foto do local do quadro com uma equação do 2º grau incompleta) e Prova 2 (uma 

foto da saída do museu, onde estará registrada uma equação do 2º grau completa). 

Espera-se, futuramente, que após o término do projeto e, consequentemente 

do jogo, que está previsto para o ano de 2019, a equipe organizadora faça a 

publicidade do jogo, aplicando-o nos semestres e cursos que abordam o conteúdo, 

além de analisar resultados que deverão ser disponibilizados em outros trabalhos. 
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