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Abstract 
 

The benefits of using games in education are al-

ready well established in the literature. This paper 

presents the design of the Mastem Game, this is a 

game for teaching math to students in upper grades of 

elementary school. The Mastem Game addresses is-

sues in the national mathematics curriculum guide-

lines for the 5 and 6 years. The main feature of this 

game is its ability to adapt to the difficulties of the 

player, determining the best strategy to contribute to 

the learning of it. 
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1. Introdução 
 

O Brasil tem 42,9 milhões de alunos matriculados na 

rede pública de ensino, segundo o censo de 2010 pu-

blicado no Diário Oficial da União [Brasil 2010]. Os 

dados desse censo indicam que o sistema de ensino 

brasileiro se comporta como um funil, isto é, a redução 

de alunos matriculados se inicia já nas primeiras séries 

do ensino fundamental. 

A redução do número de alunos matriculados é 

provocada, entre outros fatores, pelas reprovações. Em 

[Inep 2011] são apresentadas as taxas de reprovação 

dos alunos do ensino fundamental e médio de 2007 a 

2010. De acordo com essas taxas, as séries finais do 

ensino fundamental reprovam mais do que as séries 

iniciais do ensino fundamental e do que o ensino mé-

dio. 

Além disso, os resultados do Índice de Desenvol-

vimento da Educação Básica (IDEB) em sua última 

edição (2009) mostraram que o rendimento dos alunos 

na prova de língua portuguesa foi o responsável pelo 

bom desempenho no IDEB [Inep 2011]. Enquanto que 

o desempenho de português cresceu 8.43 pontos na 

média nacional, o desempenho em matemática cresceu 

apenas 4.63 pontos [Inep 2011].  

Nesse contexto, o baixo desempenho dos alunos 

das séries finais do ensino fundamental em matemáti-

ca, aliado a alta taxa de repetência dessas mesmas 

séries promove a necessidade de uma intervenção 

específica em matemática, que apresentou resultados 

insuficientes nos anos finais do ensino fundamental. 

A dificuldade no aprendizado de matemática é jus-

tificada por várias razões na literatura. Segundo [Amo-

rim et al. 2008], existem dois aspectos essenciais para a 

análise da situação do ensino: a concepção de Matemá-

tica por parte do professor e o desgosto por esta disci-

plina manifestado pela maioria dos alunos do ensino 

fundamental.  

 A concepção de que a Matemática é uma “ciência 

perfeita”, um conhecimento pronto e acabado ocasiona 

a total passividade com que os alunos se colocam pe-

rante qualquer aula, esperando que o professor lhe 

“explique” o que devem “compreender” e lhes diga 

“como” fazer [Amorim et al. 2008].  

Dentre os recursos e metodologias que podem ser 

empregados no processo ensino-aprendizagem estão os 

jogos [Alves 2008]. Segundo [Tarouco et al. 2004], os 

jogos divertem os jogadores enquanto motivam, ao 

mesmo tempo que facilitam o aprendizado e aumentam 

a capacidade de retenção do que foi ensinado. Os jogos 

permitem ainda o reconhecimento e entendimento de 

regras, identificação dos contextos que estas são apli-

cadas e invenção de novos contextos para a modifica-

ção das mesmas. 

Além disso, segundo [Silva 2009], a inclusão das 

tecnologias digitais aplicadas à Educação modifica as 

técnicas e os espaços de ensino e de aprendizagem: o 

laboratório de informática constitui-se um novo local 

de informações e de conhecimentos. 

Neste trabalho, é proposto o projeto de um jogo e-

ducativo denominado Mastem Game (Multi-Agent 

system to Teaching and Evaluation of Mathematic). 

Este jogo é voltado para os alunos das séries finais do 

ensino fundamental, especialmente os alunos da 5ª e 6ª 

série. O Mastem Game tem como característica princi-

pal a capacidade de ser adaptável as dificuldades de 

seus jogadores
1
, oferecendo um tratamento especiali-

zado para cada um.  

Para proporcionar essa adaptabilidade de acordo 

com a dificuldade do jogador e atingir seus objetivos, o 

Mastem Game utilizará a tecnologia de agentes. O seu 

desenvolvimento seguirá a metodologia Tropos e o 

framework i* (leia-se i estrela). 

Este artigo está estruturado da seguinte forma: na 

Seção 2 são apresentados os trabalhos relacionados, na 

Seção 3 é descrita a metodologia utilizada para o de-

senvolvimento do Mastem Game, na seção 4 são apre-

sentados os requisitos do jogo, na Seção 5 os resulta-

dos obtidos até o momento e, finalmente, na Seção 6 a 

conclusão e trabalhos futuros. 

 

2. Trabalhos Relacionados 
 

O uso de softwares no processo ensino aprendiza-

gem é bastante discutido na literatura [Alves 1998; 

Moratori 2003; Silva 2009]. Vários softwares foram 

                                                 
1
 Neste trabalho, considera-se que jogador tem o perfil 

de aluno. 



desenvolvidos nos últimos anos com o objetivo de 

facilitar este processo, porém muitos deles são pagos 

fazendo com que os mesmos não sejam acessíveis às 

escolas públicas. 

O EducaTrans [Assis et al. 2006] é um jogo educa-

cional que tem por objetivo a Educação no Trânsito. O  

jogador  pode desempenhar vários papéis no trânsito 

(pedestre,  ciclista  e  motorista), por isso, o jogador 

deverá obedecer as  leis  de  trânsito  de acordo com 

seu personagem.  Este jogo utiliza algoritmos genéticos 

como mecanismo de evolução dos pedestres autônomo. 

Diferentemente do EducaTrans que utiliza algorit-

mos genéticos, a proposta do MASTEM Game é utili-

zar máquina de estado finito para auxiliar os agentes a 

determinar as dificuldades e estratégias a serem exibi-

das ao jogador de forma a contribuir com seu aprendi-

zado de matemática. 

O BAIUKA [Costa et al. 2009] é um jogo educa-

cional infantil baseado  em lendas  amazônicas,  volta-

do  para  despertar  a consciência ecológica e para a 

aprendizagem da Língua Portuguesa. Este jogo utiliza  

agentes  autônomos para avaliar o desempenho de 

crianças utilizando jogos baseados  na  teoria  das  

Inteligências  Múltiplas. Os agentes autônomos imple-

mentados para o jogo BAIUKA apresentam uma arqui-

tetura modular denominada  clássica  ou  funcional  

tripartida  que  é constituída pelos  módulos (educando, 

domínio, tutor e interface) [COSTA et al. 2009].  

 A arquitetura do Mastem game, por outro lado, foi 

definida de acordo com a classificação de Kolp, Castro 

e Mylopoulos (2001). A Arquitetura determinada é a 

união estratégica (Joint Venture), esta compreende 

acordos entre dois ou mais agentes para obter benefí-

cios de escala maior. Esses agentes trocam e recebem 

serviços, dados e conhecimentos.  

A característica principal do Mastem Game é a sua 

capacidade de permitir o acompanhamento da aprendi-

zagem do jogador através do uso de agentes inteligen-

tes. Além disso, o jogo possui caráter instrutivo, pois 

apresenta dicas e exemplos para superar as dificuldades 

presentes no processo de aprendizagem.  

 

3. Metodologia  
 
A metodologia Tropos está sendo utilizada para o de-

senvolvimento do Mastem Game. Esta metodologia faz 

uso do framework de modelagem organizacional i* 

[Yu et al. 2011] que propõe conceitos como ator (po-

dem ser agentes, posições ou papéis), bem como de-

pendências sociais entre atores, incluindo objetivo, 

objetivo-soft, tarefa e dependências de recursos [Castro 

et al. 2002]. 

O framework i*, que simboliza “intencionalmente 

distribuído”, é adequado para o desenvolvimento do 

Mastem Game, uma vez que é uma linguagem de mo-

delagem organizacional que permite compreender 

melhor os relacionamentos da organização, entender as 

razões envolvidas nos processos de decisões e descre-

ver potenciais alternativas de um sistema [Castro et al. 

2006]. 

De acordo com [Yu et al. 2011], o framework i* é 

composto por dois modelos: (i) o Modelo de Depen-

dência Estratégica (Strategic Dependency - SD) - ca-

racterização de alto-nível do processo, permite capturar 

aquilo que importa para os atores e descarta detalhes 

não-essenciais; e (ii) Modelo de Razão Estratégica 

(Strategic Rationale - SR) - descreve as razões por trás 

das configurações dos processos explicitamente em 

termos dos elementos dos processos e das relações 

entre eles.  

  O Tropos define cinco fases do desenvolvimento de 

software [Castro et al. 2006]: 

(i) Requisitos Iniciais - busca a compreensão do 

problema através do estudo da configuração organiza-

cional. As saídas desta fase são os modelos SD e SR do 

sistema [Castro et al. 2002].  

(ii) Requisitos Finais - refina os modelos SD e SR 

produzidos na primeira fase do Tropos e inclui um 

novo ator que representa o sistema e suas dependên-

cias. Essas dependências definem os requisitos funcio-

nais e não-funcionais do sistema [Bresciani et al. 

2004]. A Figura 2, na seção de Resultados, apresenta o 

modelo SD do Mastem Game desta fase. 

(iii) Projeto Arquitetural - define a arquitetura glo-

bal do sistema em termos de subsistemas, interligados 

através de fluxos de controle de dados [Bresciani et al. 

2004]. A seleção do estilo arquitetural é feita utilizando 

o Catálogo de Correlação e o framework NFR (Non-

Functional Requirements) apresentados em [Silva 

2005]. No caso do Mastem Game foi utilizado o estilo 

União Estratégica, por ser o que mais contribui para 

alcançar seus requisitos não funcionais. 

(iv) Projeto Detalhado - especifica os aspectos dos 

agentes relacionados com a comunicação e seus com-

portamentos (objetivos dos agentes, crenças e capaci-

dades) através de extensões da UML para suportar a 

especificação de sistemas multi-agentes, tais como a 

AUML (Agent Unified Modeling Language), entre 

outras [Castro et al. 2006]. Nesta fase são elaborados 

os diagramas de classe, de sequência, de colaboração e 

de atividades. O desenvolvimento do Mastem Game se 

encontra nesta fase. 

(v) Implementação - esta fase utiliza um middlewa-

re em que os agentes podem ser executados [Castro et 

al. 2006]. Dentre os vários ambientes disponíveis para 

dar suporte a implementação de Sistemas Multi-

Agentes, será utilizado o JADE (Java Agent DEvelop-

ment Framework [JADE 2011] que, além de estar em 

conformidade com a FIPA (Foundation for Physical 

Agents), permitirá que se alcance os objetivos do Mas-

tem Game de modo simples e eficaz. 

Tropos abrange o processo de desenvolvimento de 

software como um todo, desde os primeiros passos, em 

que o engenheiro de software define e modela os requi-

sitos da organização (requisitos iniciais) bem como do 

sistema (requisitos finais) (GARZETTI et al., 2002).  

Além disso, esta metodologia utiliza, ao longo de 

todas as fases, os mesmos conceitos, como, por exem-

plo, o ator, objetivo, objetivo-soft e suas dependências. 

Essa característica não é encontrada em outras metodo-

logias (GARZETTI et al., 2002). Finalmente, Tropos é 

a única que usa conceitos extraídos das fases de requi-



sitos iniciais e está em constante evolução (SILVA, M., 

2008). 

 

 

4. Mastem Game 
 

O Mastem Game é um jogo educativo para auxiliar o 

aprendizado de matemática adaptável às dificuldades 

de cada jogador, baseado em agentes. Os temas nele 

inseridos atendem os parâmetros curriculares nacionais 

de matemática [MEC 2011]. É um jogo inovador por 

possuir uma dinâmica adequada ao ensino e incluir os 

temas abaixo relacionados, em geral ausentes em jogos 

desta área, embora apresentem notório grau de dificul-

dade de aprendizado:  

 Múltiplos e divisores de um número natural;  

 Números primos e números compostos; 

 Fatoração; 

 Fração: simplificação, adição, subtração, Multi-

plicação e divisão. 

O jogo consiste numa sequência ordenada de per-

guntas e opções de resposta. O progresso do jogador 

está condicionado em responder corretamente cada 

pergunta dentro de um intervalo de tempo previamente 

estipulado. Caso o jogador não seja bem sucedido na 

sua resposta o Mastem Game o instruirá com dicas e 

exemplos relacionados com a pergunta. A Figura 1 

apresenta um protótipo da tela principal do Mastem 

Game. 

 

 
 

Figura 1. Protótipo da tela principal do Mastem Game. 

 
O Mastem Game monitora o desempenho do joga-

dor exibindo o ranking dos três jogadores com as mai-

ores pontuações atualizando-o a cada pergunta respon-

dida, estimulando o esforço de superação do jogador.  

A medida que o jogador aprende, ele aumenta sua 

pontuação progredindo para o próximo nível, sendo 

premiado com medalhas exibidas em um quadro, como 

apresentado na Figura 1. O quadro de medalhas é outro 

fator motivacional para os jogadores, pois desafia e 

estimula a aprendizagem dos conteúdos trabalhados no 

jogo. 

A estas características lúdicas do Mastem Game a-

crescenta-se ainda o uso do desempenho do jogador 

para verificar os temas em que o jogador apresenta 

dificuldades, com respostas incorretas ou na demora 

em responder. Face a estas dificuldades do jogador, o 

Mastem Game busca contribuir no processo de ensino 

aprendizagem ao definir estratégias como, por exem-

plo, dicas e exemplos detalhados. 

 

5. Resultados  
  
A Figura 2 apresenta o modelo SD do Mastem Game 

na fase de requisitos finais, feito utilizando a metodo-

logia Tropos conforme descrito na seção de metodolo-

gia.  

 

 
Figura 2. Modelo SD do Mastem Game na fase de requisitos 

finais. 

 

A metodologia Tropos foi suficiente para represen-

tar o jogo Mastem Game, para tal foram criados o ator 

Jogador e os agentes Tutor e Jogo bem como os agen-

tes Ranking, Dificuldade e Estratégia para complemen-

tar as ações do jogo. 

Os enlaces, apresentados na Figura 2, permitem es-

tabelecer a dinâmica do jogo e especificar as funciona-

lidades para a sua implementação no framework JADE. 

Uma breve descrição da interdependência entre ato-

res e agentes é dada como se segue: 

Agente Jogo - fornece Recursos e Entretenimento 

ao ator Jogador e deste recebe Login e Senha. Por 

outro lado recebe os recursos Tempo, Pergunta e Pon-

tuação do agente Tutor. 

Ator Jogador - tem como objetivos aprender mate-

mática, respondendo perguntas e tem seu desempenho 

monitorado pelo agente Tutor, este último, por sua vez, 

faz uso de recursos disponibilizados pelos agentes 

Dificuldade e Estratégia. 

Para o fechamento do modelo acrescenta-se o ator 

Sistema que é responsável pelo Cadastro e Usabilidade 

do Mastem Game.   

O agente Estratégia é responsável por definir e for-

necer a estratégia de ensino que o Tutor deverá empre-

gar. Para isto, ele depende que o Jogo entregue o Aviso 

de início do jogo.  

O agente Dificuldade controla a lista de dificulda-

des que o Jogador possui e entrega essa lista para o 

Tutor quando recebe o aviso de início de jogo do agen-

te Jogo.  



O agente Ranking deve fornecer o Ranking com os 

três Jogadores com as maiores pontuações para o Jogo 

que mostrará essas informações ao Jogador. Similar-

mente, o agente executa essa tarefa quando o Jogo 

notificá-lo de Aviso de início de jogo.  

O jogo encontra-se na fase de projeto detalhado e 

elaboração dos diagramas AUML já descritos anteri-

ormente (de classe, de sequência, de colaboração e de 

atividades). A implementação do Mastem Game será 

feita em linguagem Java com o auxílio do framework 

JADE.  

 

 

6. Conclusão e Trabalhos Futuros 

 

 O Mastem Game encontra-se em desenvolvimento 

na fase de projeto detalhado proposto pela metodologia 

Tropos. Os próximos passos são a implementação do 

jogo e a sua validação qualitativa com os usuários. 
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