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RESUMO 
 
 
 
Esta pesquisa foi orientada no sentido de verificar a seguinte questão: será que o uso da 
Teoria dos Jogos poderia ser útil para motivar e promover uma aprendizagem significativa em 
relação aos problemas de otimização? Com este objetivo, foi elaborada uma seqüência 
didática ambientada na Teoria dos Jogos, que foi aplicada a uma turma de quarenta e cinco 
alunos de um curso de administração de empresas. A aplicação foi feita utilizando-se a 
metodologia “ensinar Matemática através da resolução de problemas”. Os dados sugeriram 
que os alunos ficam mais motivados e conseguem adquirir conhecimentos de forma mais 
dinâmica, quando comparado com uma metodologia de ensino mais transmissiva de dados. A 
Teoria dos Jogos foi bastante importante por permitir o estudo da otimização em situações 
bem variadas. Além disso, essa teoria contribuiu de forma satisfatória na promoção de 
motivação e possibilitou aos alunos trabalharem colaborativamente. 
 
 

Palavras-chave: Otimização. Teoria dos Jogos. Resolução de problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
 
The present research aimed at answering the following question: would the use of the theory 
of games be useful to motivate and promote a significant learning in relation to the problems 
of optimization? With this aim, was elaborated a didactic sequence adapted to the theory of 
games, that was applied to a group of forty-five students who attended Business 
Administration. For this application we used the methodology of “teaching Math through the 
solution of problems”. The data suggested that the students felt more motivated and could 
learn in a more dynamic way, when we compare this method with other ones that only take 
data transmission into consideration. The theory of games was very important because it 
permitted the study of optimization in different situations. And besides, this theory 
contributed satisfactorily to the promotion of motivation and led students to work 
collaboratively.  
 
 
Key-Words: Optimization. Theory of Games. solution of problems 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 
 
 
 

FIGURA 1: JOGO NA FORMA ESTENDIDA ........................................................................................................39 

FIGURA 2: REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE JOGO ..............................................................................................48 

FIGURA 3: EXEMPLO DE JOGO NA FORMA ESTENDIDA ...................................................................................55 

FIGURA 4: EXEMPLO DE JOGO NA FORMA ESTENDIDA APÓS PRIMEIRA ELIMINAÇÃO....................................56 

FIGURA 5: EXEMPLO DE JOGO NA FORMA ESTENDIDA APÓS SEGUNDA ELIMINAÇÃO....................................56 

FIGURA 6: EXEMPLO DE JOGO DA LOCALIZAÇÃO ............................................................................................61 

FIGURA 7: JOGO 1 .........................................................................................................................................108 

FIGURA 8: JOGO 2 .........................................................................................................................................109 

FIGURA 9: ORGANOGRAMA “APRENDIZAGEM ATIVA” .................................................................................120 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE QUADROS 
 
 

QUADRO 1:LIVROS ANALISADOS ....................................................................................................................17 

QUADRO 2:DESCRIÇÃO DOS ENCONTROS EM 2007 ........................................................................................19 

QUADRO 3: DESCRIÇÃO DOS ENCONTROS EM 2008 .......................................................................................20 

QUADRO 4:JOGO NA FORMA NORMAL ..........................................................................................................38 

QUADRO 5:  EXEMPLO DE JOGO DE SOMA ZERO ............................................................................................40 

QUADRO 6:  EXEMPLO DE JOGO DE SOMA ZERO SIMPLIFICADO.....................................................................41 

QUADRO 7:  JOGO COM ESTRATÉGIAS DOMINADAS ......................................................................................43 

QUADRO 8:  JOGO COM 1ª ELIMINAÇÃO DE ESTRATÉGIA...............................................................................43 

QUADRO 9:  JOGO COM 2ª ELIMINAÇÃO DE ESTRATÉGIA...............................................................................44 

QUADRO 10:  JOGO COM 3ª ELIMINAÇÃO DE ESTRATÉGIA.............................................................................44 

QUADRO 11: EXEMPLO DE ÓTIMO DE PARETO ...............................................................................................45 

QUADRO 12: EXEMPLO DE EQUILÍBRIO DE NASH............................................................................................46 

QUADRO 13: EXEMPLO DE JOGO COM DOIS EQUILÍBRIOS DE NASH ...............................................................46 

QUADRO 14: ELIMINAÇÃO DE EQUILÍBRIO DE NASH EM ESTRATÉGIA DOMINADA.........................................47 

QUADRO 15: EXEMPLO DE JOGO ....................................................................................................................48 

QUADRO 16: TEOREMA DO MINIMAX EM JOGO DE SOMA NÃO ZERO ...........................................................49 

QUADRO 17: EXEMPLO DE JOGO DE SOMA ZERO ...........................................................................................50 

QUADRO 18: TEOREMA DO MINIMAX EM JOGO DE SOMA NÃO ZERO ...........................................................51 

QUADRO 19: MATRIZ ALTERNATIVA PARA TEOREMA DO MINIMAX...............................................................51 

QUADRO 20: ESTRATÉGIAS MISTAS EM JOGO DE SOMA ZERO .......................................................................52 

QUADRO 21: OS QUATRO JOGOS SOCIAIS ......................................................................................................57 

QUADRO 22: JOGO DO IMPASSE.....................................................................................................................57 

QUADRO 23: DILEMA DO PRISIONEIRO...........................................................................................................58 

QUADRO 24: JOGO DO COVARDE ...................................................................................................................58 

QUADRO 25: JOGO DA COORDENAÇÃO..........................................................................................................59 

QUADRO 26: JOGO DA COORDENAÇÃO PURA ................................................................................................59 

QUADRO 27: GUERRA DOS SEXOS ..................................................................................................................59 

QUADRO 28: EXEMPLO DO MODELO DE COURNOT ........................................................................................64 

QUADRO 29: JOGO DO APADRINHAMENTO ...................................................................................................70 

QUADRO 30: JOGO DA ENTRADA....................................................................................................................70 

QUADRO 31: EQUILÍBRIOS DE NASH E O JOGO DA ENTRADA..........................................................................71 

QUADRO 32: LIVROS DE CÁLCULO ..................................................................................................................78 

QUADRO 33: COMPREENSÃO DO PROBLEMA.................................................................................................79 

QUADRO 34: DESENHO DE FIGURA .................................................................................................................79 

QUADRO 35: INTRODUÇÃO DE NOTAÇÃO ......................................................................................................79 

QUADRO 36: DETERMINAÇÃO DE FUNÇÃO A SER OTIMIZADA .......................................................................80 



QUADRO 37: DETERMINAÇÃO DE FUNÇÃO EM RELAÇÃO A APENAS UMA VARIÁVEL.....................................80 

QUADRO 38: DEFINIÇÃO DO INTERVALO ........................................................................................................80 

QUADRO 39: CÁLCULO DO MÁXIMO OU MÍNIMO ..........................................................................................80 

QUADRO 40: TÉCNICAS UTILIZADAS NOS LIVROS TEXTO.................................................................................81 

QUADRO 41: EXERCÍCIOS E PROBLEMAS NOS LIVROS DE CÁLCULO ................................................................82 

QUADRO 42: 1º JOGO .....................................................................................................................................93 

QUADRO 43: 2º JOGO .....................................................................................................................................93 

QUADRO 44: FIAT X FORD...............................................................................................................................95 

QUADRO 45: MONOPOLISTA X ENTRANTE .....................................................................................................95 

QUADRO 46: LUCROS/ PREÇOS.....................................................................................................................101 

QUADRO 47: ALFA X BETA ............................................................................................................................105 

QUADRO 48: RESULTADO DO MODELO DE COURNOT ..................................................................................116 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMÁRIO 
 

                                                    

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................12 

2 O PERCURSO DA PESQUISA .........................................................................................15 

2.1  1º Momento: Construção do Quadro Teórico...............................................................15 
2.2 2º Momento: Análise da Apresentação do Conceito de Otimização em Livros de 
Cálculo .....................................................................................................................................17 
2.3  3º Momento: A Elaboração das Atividades...................................................................18 
2.4  4º Momento: Aplicação das Atividades .........................................................................18 
2.5  5º Momento: Coleta e Análise dos Dados ......................................................................20 

3 A TEORIA DOS JOGOS....................................................................................................23 

3.1 História da Teoria da Decisão .........................................................................................24 
3.1.1 Probabilidade e estatística ..............................................................................................26 
3.1.2 - Matematização do mundo ............................................................................................28 
3.1.3 Teoria dos Jogos .............................................................................................................31 
3.2 Teoria Dos Jogos (Elementos Teóricos)..........................................................................37 
3.2.1 Definições e classificações .............................................................................................37 
3.2.2 Representações................................................................................................................38 
3.2.3 Classificação ...................................................................................................................39 
3.2.3.1 Jogos simultâneos e jogos sequenciais ......................................................................39 
3.2.3.2 Jogos determinados e jogos indeterminados............................................................40 
3.2.3.3 Jogos de soma zero e Jogos de soma não zero..........................................................40 
3.2.3.4 Jogos cooperativos e jogos não cooperativos............................................................41 
3.2.3.5 Jogos estáticos e jogos dinâmicos ..............................................................................41 
3.2.3.6 Jogos simétricos e jogos assimétricos........................................................................42 
3.2.3.7 Jogos de informação completa e de informação incompleta ..................................42 
3.2.3.8 Jogos de informação perfeita e de informação imperfeita......................................42 
3.2.4 Resolução de um jogo.....................................................................................................42 
3.2.4.1 Estratégia pura e estratégia mista.............................................................................42 
3.2.4.2 Eliminação de estratégias dominadas.......................................................................43 
3.2.4.3 Ótimo de Pareto ..........................................................................................................44 
3.2.4.4 Equilíbrio de Nash......................................................................................................45 
3.2.4.5 Ponto focal ...................................................................................................................47 
3.2.4.6 Método gráfico ............................................................................................................48 
3.2.4.7 Minimax e maxmin.....................................................................................................49 
3.2.4.8 Estratégias mistas .......................................................................................................51 
3.2.4.9 Teorema Fundamental dos Jogos de Soma Zero.....................................................53 
3.2.4.10 Indução reversa ........................................................................................................55 
3.2.5 Jogos famosos .................................................................................................................57 
3.2.5.1 Jogo do Impasse..........................................................................................................57 
3.2.5.2 Dilema do Prisioneiro (apresentado originalmente por A. W. Tucker) (DAVIS, 
1973).........................................................................................................................................58 
3.2.5.3 Jogo do Covarde .........................................................................................................58 
3.2.5.4 Jogo da Coordenação .................................................................................................58 
3.2.5.5 Jogo da Coordenação Pura........................................................................................59 
3.2.5.6 Guerra dos Sexos ........................................................................................................59 
3.2.5.7 Jogo da localização (FIANI, 2006, p.147-158)..........................................................60 



3.2.5.8 Tragédia dos comuns (ou problema dos recursos comuns) ....................................61 
3.2.5.9 Modelo de Cournot.....................................................................................................63 
3.2.5.10 Modelo de Bertrand .................................................................................................66 
3.2.5.11 Modelo da Liderança de Quantidades (Stackelberg)............................................68 
3.2.5.12 Jogo do apadrinhamento (FIANI, 2006, p.185-189)..............................................69 
3.2.5.13 Jogo da entrada.........................................................................................................70 
3.2.5.14 Leilões ........................................................................................................................72 
3.2.5.15 Seguros.......................................................................................................................75 

4 PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO ...................................................................................77 

4.1 Análise da Apresentação do Conceito de Otimização em Livros de Cálculo..............77 
4.1.1 Apresentação do conteúdo..............................................................................................78 
4.1.2 Proposição dos problemas..............................................................................................78 
4.1.3 Roteiros de resolução......................................................................................................79 
4.1.3 Apresentação dos problemas/exercícios ........................................................................81 
4.2 Resolução de Problemas...................................................................................................83 

5 APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES E ANÁLISE DOS RESULTADOS ........................90 

5.1 Aplicacão da Sequência Didática ....................................................................................92 
5.1.1 Aula 01 ............................................................................................................................93 
5.1.2 Aula 02 ............................................................................................................................94 
5.1.2.1 Atividade/aula 2 ..........................................................................................................94 
5.1.2.2 Descrição da aplicação ...............................................................................................95 
5.1.3 Aula 03 ............................................................................................................................97 
5.1.3.1 Atividade/aula 3 ..........................................................................................................97 
5.1.3.2 Descrição da aplicação ...............................................................................................98 
5.1.4 Aula 04 ..........................................................................................................................100 
5.1.4.1 Atividade/ aula 4 .......................................................................................................100 
5.1.4.2 Descrição da aplicação .............................................................................................102 
5.1.5 Aula 05 ..........................................................................................................................103 
5.1.5.1 Atividade/ aula 5 .......................................................................................................104 
5.1.5.2 Descrição da aplicação .............................................................................................105 
5.1.6 Aula 06 ..........................................................................................................................107 
5.1.6.1 Atividade/aula 6 ........................................................................................................108 
5.1.6.2 Descrição da aplicação .............................................................................................109 
5.1.7 Aula 07 ..........................................................................................................................110 
5.1.7.1 Atividade/aula 7 ........................................................................................................111 
5.1.7.2 Descrição da aplicação .............................................................................................112 
5.1.8 Aula 08 ..........................................................................................................................114 
5.1.8.1 Atividade/aula 8 ........................................................................................................115 
5.1.8.2 Descrição da aplicação .............................................................................................116 
5.1.9 Aula 09 ..........................................................................................................................117 
5.1.9.1 Atividade/aula 9 ........................................................................................................117 
5.1.9.2 Descrição da aplicação .............................................................................................118 

CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................................119 

REFERÊNCIAS ...................................................................................................................124 

ANEXOS ...............................................................................................................................127 

 
 



 
 

 

12 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

            Minha formação acadêmica começou com a Licenciatura em Ciências, com 

habilitação em Matemática. Em linguagem da época, possuo Licenciatura curta em Ciências, 

num curso de dois anos, e Licenciatura plena em Matemática, que correspondia a um 

complemento de um ano. 

            Ainda no terceiro ano da faculdade, fui convidado a assumir aulas de Física em um 

colégio da rede privada. Nesta época, em Patos de Minas havia poucos professores com 

habilitação em Física, de forma que a maioria era formada por profissionais de outras áreas, 

como matemáticos e engenheiros.  Então, comecei a carreira do Magistério sem possuir 

formação na área de atuação, baseando-me na escola básica (primeiro e segundo graus da 

época) feitos em uma escola da rede pública estadual e que me deu o suporte teórico, além de 

disciplina em relação aos estudos, o que fez os alunos sempre me considerarem um bom 

professor. Em relação à parte de didática, baseei-me na minha visão de aluno, ou seja, tentei 

trabalhar da maneira que mais me agradaria se fosse eu um de meus alunos. Não tinha 

praticamente nenhuma preocupação com aspectos que não estivessem diretamente 

relacionados à minha maneira de ensinar e ao que considerava que os alunos precisavam 

aprender. Dessa forma, utilizava uma linguagem o mais próximo possível da dos alunos, sem 

me importar com o rigor metodológico, utilizando quase sempre o recurso da analogia e da 

contradição para convencer os alunos em relação aos conceitos e resultados da Física. As 

aulas eram expositivas, apesar de sempre tentar chamar os alunos a participarem de 

discussões, dirigindo-lhes perguntas instigadoras. Não utilizava laboratório, até porque não 

existia na escola, mas realizava alguns experimentos rápidos na própria sala de aula. 

           Em relação ao processo social das aulas, procurava comportar-me de maneira bastante 

democrática, aceitando as opiniões dos alunos em relação a questões de comportamento, 

mesmo que isso representasse um descumprimento de alguma norma da instituição, ou seja, 

meu julgamento do mérito da situação sobrepujava ordens superiores.  

            Por todos estes aspectos, consegui uma ótima aceitação por parte dos alunos e 

consequentemente das direções das escolas e, assim, adquiri estabilidade e uma carreira sólida 

como professor de Física da rede privada, sendo que trabalhei em vários colégios, o que me 

ajudou muito na minha vida acadêmica, inclusive permitindo que fosse indicado para assumir 

uma cadeira no curso de Matemática da faculdade onde me formei e na qual trabalho até o 

momento presente. 
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            A atuação no ensino superior significou uma grande mudança em minha carreira, 

exigindo uma postura mais comprometida tanto em relação aos conteúdos ministrados quanto 

às metodologias de ensino utilizadas. O desafio que representou a necessidade de mudança de 

atitude, ao mesmo tempo trouxe ansiedade e foi gerador de um crescente interesse pelo 

trabalho com o Ensino superior, em detrimento da docência na Educação básica. 

Gradativamente, reduzi a carga horária destinada ao Ensino Médio para dedicar-me mais 

intensamente ao Ensino superior. Logo percebi a necessidade de estudos mais consistentes e, 

por isso, resolvi me matricular em uma Especialização em Ensino de Matemática1, que foi 

importante por me mostrar algumas perspectivas de abordagem dos conteúdos matemáticos, 

dentre elas a Resolução de Problemas, que me deixou bastante entusiasmado. 

            Alguns anos depois, fiz outra Especialização em Matemática pura2, com o objetivo de 

aprofundar meus conhecimentos em algumas áreas, que mostrou a existência de lacunas em 

meus conhecimentos deixadas pela Licenciatura. Os conhecimentos adquiridos auxiliaram-me 

sobremaneira em estudos posteriores. 

            Estava bastante entusiasmado por lecionar no Ensino Superior, principalmente por 

perceber um interesse por parte significativa dos alunos em relação aos estudos, o que, 

inclusive, me motivou fazer o Mestrado, o que era um pouco complicado por não residir em 

um centro em que houvesse cursos desse tipo. Assim, o sonho foi adiado por alguns anos até 

surgir o Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, com horários destinados exatamente a professores no 

exercício da função e então decidi que iria concorrer, conseguindo ingressar na segunda turma 

do programa. 

            Durante o curso, tomei contato com várias perspectivas de ensino de Matemática que 

eu desconhecia totalmente, muitas delas extremamente interessantes, como a Resolução de 

Problemas (com a qual havia tido um contato inicial na primeira Especialização), Modelagem 

Matemática e Atividades de Investigação, que suscitaram o desejo de aplicá-las em minha 

prática. 

            Estava interessado em que a totalidade dos alunos ficasse motivada em relação à 

Matemática e que, dessa forma, pudesse aprendê-la com o aprofundamento teórico compatível 

com um curso superior. Os resultados obtidos pelos alunos no processo de avaliação sempre 

apontavam para a existência de um número considerável deles que não conseguia um nível 

satisfatório de aprendizagem. Sentia a necessidade de algum auxílio metodológico que 

                                                 
1 Realizada no Centro Universitário do Cerrado (UNICERP), localizado na cidade de Patrocínio, MG 
2 Realizada no Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM) localizado na cidade de Patos de Minas, MG 
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permitisse a inclusão da maioria dos alunos, senão de todos, num processo de aprendizagem 

que lhes fosse significativa. 

            Durante o período do Mestrado, tomei contato com a Teoria dos Jogos e intuí que ela 

teria um forte potencial a ser explorado em conexão com o ensino de tópicos de matemática, 

principalmente devido às suas aplicações em Economia e Administração de Empresas. A 

partir de então, resolvi pesquisar nesta área, buscando alguma maneira de utilizá-la como 

coadjuvante no ensino de Cálculo para alunos do curso de Administração de Empresas. Os 

problemas de otimização eram considerados difíceis por meus alunos, de forma que resolvi 

selecionar este item do Cálculo para ser utilizado nesta pesquisa. Além disso, ainda percebi a 

possibilidade de tratá-los utilizando a Teoria dos Jogos via resolução de problemas. 

            Cheguei, então, à seguinte questão: será que o uso da Teoria dos Jogos poderia ser útil 

para motivar e promover uma aprendizagem significativa em relação à otimização em Cálculo 

diferencial? 

            A presente pesquisa tentou responder essa pergunta e viabilizar uma nova forma de 

trabalhar os problemas de otimização a partir da Teoria dos Jogos, utilizando a resolução de 

problemas como ponto de partida para a aprendizagem. Para isso, foi selecionado o curso de 

Administração de Empresas do Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM), situado 

na cidade de Patos de Minas3 em Minas Gerais. 

            Para tanto, a apresentação da pesquisa está organizada em seis momentos: 

 Nesse primeiro, introdutório, procuro destacar os caminhos que me conduziram até a 

presente pesquisa. 

Capítulo 2: O percurso da Pesquisa; onde estão descritas as etapas do trabalho. 

Capítulo 3: A Teoria dos Jogos; no qual é feita uma descrição histórica da Teoria dos 

Jogos e levantados alguns elementos teóricos da mesma. 

Capítulo 4: Problemas de Otimização; no qual é feita uma análise dos capítulos 

relativos aos problemas de otimização em livros de cálculo e apresentada uma perspectiva 

para a abordagem da otimização por meio de resolução de problemas ambientados na Teoria 

dos Jogos. 

Capítulo 5: Aplicação das Atividades e Análise dos Resultados; onde se descrevem as 

atividades, as aplicações e é feita a análise de todos os dados coletados. 

Nas Considerações Finais, em que foram traçadas algumas considerações acerca dos 

resultados e levantadas novas possibilidades de pesquisas.  

                                                 
3 Patos de Minas situa-se na região do Alto Paranaíba, interior de Minas Gerais, tendo uma população de 
133.000 habitantes. (IBGE,2007). 
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2 O PERCURSO DA PESQUISA 

 

 A utilização da resolução de problemas no ensino de Matemática pode ser abordada 

por três perspectivas diferentes, conforme indica Gazire (1988), que são: Resolução de 

Problemas: Um Novo Conteúdo; Resolução de Problemas: Aplicação de Conteúdos e 

Resolução de Problemas: Um meio de Ensinar Matemática. Gazire (1988) demonstra 

existirem qualidades extremamente positivas nesta terceira perspectiva, podendo ser citadas: o 

“trabalho autônomo do aluno”, o “trabalho do professor como orientador” para o aluno e a 

possibilidade do aluno discutir suas soluções com os colegas. (GAZIRE, 1988, p.126). 

Compartilhando desta visão, pretendeu-se elaborar um módulo didático que permitisse aos 

alunos do curso de Administração de Empresas aprenderem de maneira significativa o 

conceito de otimização em Cálculo diferencial por meio da resolução de problemas utilizando 

a Teoria dos Jogos. 

 Os trabalhos foram realizados na perspectiva de uma pesquisa qualitativa, sendo que a 

aplicação das atividades foi monitorada através de vários instrumentos, como diário de 

campo, relatórios produzidos pelos alunos, questionários, as próprias atividades resolvidas 

pelos alunos, observação direta da sala pelo professor/pesquisador e gravação em áudio das 

aulas, de modo a permitir a obtenção de um número elevado de detalhes que possibilitasse 

uma análise suficientemente aprofundada dos fatos.  

 Nesse sentido, segundo Borba; Araújo (2004) destacam “[...] a importância da 

utilização de diferentes procedimentos para a obtenção de dados, [...] como uma forma de 

aumentar a credibilidade de uma pesquisa que adota a abordagem qualitativa.”(p.35)  

A pesquisa foi desenvolvida em cinco momentos que passamos a descrever 

 

 

2.1  1º MOMENTO: CONSTRUÇÃO DO QUADRO TEÓRICO  

 

 

O problema da aprendizagem era tema constante em praticamente todas as disciplinas 

do Mestrado e, portanto, variadas leituras relativas ao tema foram feitas. Estas serviram de 

orientação, tanto na definição do problema de pesquisa quanto na busca de alternativas, além 

de incentivar a leitura posterior de outros pesquisadores. Entre os autores que nos auxiliaram 
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podemos citar: Davis; Hersh (1995), Davis; Hersh (1998), Fiorentini; Lorenzato (2006), 

Lorenzato (2006), Ponte; Brocado; Oliveira (2005) e Pozo (2002).  

A falta de motivação dos alunos do curso de Administração de Empresas em relação 

ao estudo da Matemática era uma preocupação particular que nos levou a Boruchovitch; 

Bzuneck (2004), texto que nos possibilitou tanto compreender de forma mais aprofundada 

esta problemática, quanto para possibilitar a elaboração de atividades auto motivadoras, 

embora não haja citação direta deste livro ao longo desta pesquisa. Neste aspecto, de levar o 

aluno a realizar tarefa pelos motivos da própria atividade, também nos baseamos em Pozo 

(2002), quando esse afirma que: 

 
Realmente, o fato de que os alunos percebam que um resultado da aprendizagem é 
significativo ou tem interesse em si mesmo constitui outro motivo para aprender, 
que se conhece como motivação intrínseca, quando a razão para se esforçar está no 
que se aprende. (...). Aprender pela satisfação pessoal de compreender ou dominar 
algo implica que a meta ou motivo da aprendizagem é precisamente aprender, e não 
obter algo “em troca da” aprendizagem. (POZO, 2002, p.140). (Grifo do autor) 
 

Na busca de alternativas metodológicas fomos levados à Resolução de Problemas 

fundamentados em: Pozo (1998), Pozo (2002), Onuchic (1999), Onuchic; Allevato (2005), 

Polya (1995), Gazire (1988) e Coelho (2005). A principal contribuição dessas leituras foi a 

percepção das qualidades da perspectiva “Resolução de Problemas: Um meio de Ensinar 

Matemática”, de Gazire (1988). 

A necessidade de trabalhar com os Problemas de Otimização, dentro da disciplina de 

Cálculo, em cursos de Administração de Empresas, nos conduziu a leituras sobre Teoria dos 

Jogos, que foram se revelando pertinente, devido à proximidade com o ambiente empresarial 

e pela natural motivação que os jogos apresentam. As leituras começaram com Fiani (2006), 

que nos levou a outras várias leituras, entre as quais podemos citar: Marinho (2005), Pimentel 

(2007), Feliciano (2007), Fayard (2000) e Bêrni (2004). Além destes, nos baseamos, ainda, 

em dois textos clássicos: Neumann; Morgenstern (1953) e Davis (1973). 

Em termos metodológicos fomos levados à pesquisa-ação, que de acordo com 

Fiorentini; Lorenzato (2006): 

 
[...] é um tipo especial de pesquisa participante, em que o pesquisador se introduz no 
ambiente a ser estudado não só para observá-lo e compreendê-lo, mas sobretudo 
para mudá-lo em direções que permitam a melhoria das práticas e maior liberdade 
de ação e de aprendizagem dos participantes. (FIORENTINI; LORENZATO, 2006. 
P.112) 
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Esta opção deveu-se obviamente às características do tipo de pesquisa que se pretendia 

desenvolver. 

Gostaria de salientar que a leitura de Popper (2006) alterou de maneira qualitativa 

nossa visão de Ciência e que acabou por delinear algumas perspectivas de nossa pesquisa em 

relação à resolução de problemas, com sua idéia de conjecturas e refutações, ao dizer que 

teorias científicas, 

 
[...] são conjecturas genuínas – suposições altamente informativas acerca do mundo 
que, apesar de não verificáveis (i.e., susceptíveis de serem demonstradas como 
verdadeiras) podem ser submetidas a rigorosos testes críticos. São sérias tentativas 
de descobrir a verdade. (POPPER, 2006, p.162)4 
 

 

2.2 2º MOMENTO: ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO DO CONCEITO  DE 

OTIMIZAÇÃO EM LIVROS DE CÁLCULO 

 

Com o objetivo de possibilitar a elaboração das atividades do módulo didático 

apresentado na parte final dessa pesquisa, procurou-se verificar de que maneira os problemas 

de otimização eram apresentados nos livros de Cálculo utilizados pelo professor/pesquisador 

na elaboração de suas aulas e pelos alunos em seus estudos. Para isso, optou-se por obras que 

estivessem acessíveis aos alunos pesquisados, sendo que estes se utilizam principalmente da 

biblioteca do centro universitário, onde existia uma pequena variedade de livros, com certa 

predominância de títulos mais recentes. Além disso, foi solicitada, junto à biblioteca, uma 

relação dos livros mais consultados, chegando, dessa forma, aos três livros do quadro 1:  

Quadro 1:Livros analisados 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

                                                 
4 Português de Portugal. 

Título  Autores Editora Ano 

Cálculo: um novo horizonte Howard Anton Bookman 2000 

Matemática Aplicada: 

economia, administração e 

contabilidade 

Larry J.Goldstein 

David C. Lay 

David I. Schneider 

 

Bookman 

 

2000 

Cálculo James Stewart  Pioneira Thomson 

Learning 

 

2006 
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 A análise se restringiu aos capítulos referentes aos Problemas de Otimização, sendo 

que esses foram analisados tendo em vista as seguintes categorias: 

 

• Apresentação do conteúdo; 

• A proposição dos problemas; 

• Roteiros de resolução. 

 

 

2.3  3º MOMENTO: A ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

A partir da análise dos livros de cálculo, levando-se em conta a experiência do 

professor/pesquisador e baseando nas leituras relativas ao processo de ensino-aprendizagem, 

foram elaboradas atividades tendo como ponto de partida a resolução de problemas de 

otimização aplicados à Teoria dos Jogos. 

 

 

2.4  4º MOMENTO: APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

     

Inicialmente foi feito um teste piloto, aplicando-se uma das atividades a quatro duplas 

de ex-alunos, no mês de julho de 2007. A partir dos resultados obtidos, foram re-elaboradas e 

reorganizadas as atividades que foram, então, utilizadas em três turmas do curso de 

Administração de Empresas do referido centro universitário, durante os meses de setembro e 

outubro de 2007. Os encontros estão descritos no quadro 2: 
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 Quadro 2:Descrição dos encontros em 2007 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

A partir da análise dos dados obtidos, em decorrência da aplicação do segundo teste, 

procurou-se verificar os pontos positivos e negativos das atividades para que elas pudessem 

ser alteradas com o objetivo de suprir as deficiências encontradas com a finalidade de uma 

aplicação da sequência didática, no ano seguinte. 

Portanto, no segundo semestre de 2008, fez-se uma nova aplicação das atividades a 

uma outra turma de segundo período do curso de Administração de Empresas do já referido 

Centro Universitário, colhendo-se novos dados e que será detalhada um pouco mais adiante. 

Nesta terceira etapa de aplicação, foi introduzida a figura do “momento de socialização”, que 

ocorria no início de cada aula a partir das atividades desenvolvidas pelos alunos na aula 

anterior. Neste espaço, fazia-se um retrospecto dos acontecimentos da aula anterior e também 

uma introdução à atividade que seria trabalhada naquele dia. Os encontros, agora em número 

de nove, estão descritos no quadro 3: 

Encontro Objetivos Tarefas desenvolvidas 
1º encontro 
(03/09/2007) 

- Definir e exemplificar a Teoria dos Jogos; 
- Orientar os alunos sobre as atividades. 

- Resolução de exemplos de jogos no 
formado de aula expositiva dialógica. 

2º Encontro 
(06/09/2007) 

- Promover um maior conhecimento sobre os 
modelos da Teoria dos Jogos; 
- Melhorar o trabalho em equipe. 

- Resolução de jogos representados na 
forma estratégica. 

3º Encontro 
(17/09/2007) 

- Revisar o conteúdo de derivadas; 
- Exigir a tomada de decisão em situação de 
incerteza. 

- Cálculo de derivadas; 
- Resolução de um jogo na forma 
estratégica. 

4º Encontro 
(20/09/2007) 

- Levar os alunos a elaborar um plano de resolução 
de um problema de otimização. 

- Resolução, pelos alunos, de problemas 
de otimização, apoiados em perguntas 
sugestivas. 

5º Encontro 
(24/09/2007) 

- Fazer os alunos usarem a metodologia descoberta 
na aula anterior em um problema mais complexo; 
- Exigir a descoberta da função a ser otimizada; 
- Comparar a situação inicial com outra em que 
estão presentes os pressupostos da Teoria dos Jogos.  

- Descoberta de uma função a ser 
otimizada; 
- Resolução de problema de otimização; 
- Resolução de situação modelada pela 
Teoria dos Jogos na forma estratégica. 

6ºEncontro  
(27/09/2007) 

- Analisar uma situação em que duas funções devem 
ser otimizadas em conjunto; 
- Mostrar que a solução ótima pode não coincidir 
com os máximos de cada função e nem com a 
melhor solução para o conjunto das funções. 

- Descoberta das funções a serem 
otimizadas; 
- Resolução de um sistema de equações; 
- Resolução de um jogo na forma 
estratégica. 

7ºEncontro 
(01/10/2007) 

- Mostrar uma situação em que duas funções são 
importantes na análise; 
- Levar a uma decisão entre lucro imediato e 
sobrevivência. 

- Resolução de dois problemas de 
otimização; 
- Opção entre vários preços que levam a 
lucros e garantias de sobrevivências 
diferentes. 

8º Encontro 
(04/10/2007) 

- Levar os alunos a analisarem um jogo social 
importante; 
- Verificar a capacidade de interpretação de texto; 
- Mostrar uma situação em que o ponto de máximo 

não é encontrado anulando a derivada da função a ser 
otimizada e sim por meio da análise de outra função. 

- Interpretação de um texto; 
- Resolução de questões que descrevem 

uma situação social importante. 
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Encontro Objetivos Tarefas desenvolvidas 
1º encontro 
(26/08/2008) 

- Definir e exemplificar a Teoria dos Jogos; 
- Orientar os alunos sobre as atividades a serem 
aplicadas 

- Resolução de exemplos de jogos no 
formado de aula expositiva dialógica. 

2º Encontro 
(01/09/2008) 

- Promover um maior conhecimento sobre os 
modelos da Teoria dos Jogos; 
- Melhorar o trabalho em equipe. 

- Resolução de jogos representados na 
forma estratégica. 

3º Encontro 
(02/09/2008) 

- Levar os alunos a elaborar um plano de resolução de 
um problema de otimização. 

- Resolução, pelos alunos, de um 
problema de otimização, apoiados em 
perguntas sugestivas. 

4º Encontro 
(08/09/2008) 

- Fixar a maneira encontrada na aula anterior para 
resolver um problema de otimização. 
- Mostrar a influência da concorrência através da 
resolução de um jogo. 
 

- Resolução de um problema de 
otimização e de um jogo correlato ao 
problema. 

5º Encontro 
(09/09/2008) 

- Fazer os alunos usarem a metodologia descoberta 
nas aulas anteriores em um problema mais complexo; 
- Exigir a descoberta da função a ser otimizada; 
- Comparar a situação inicial com outra em que estão 
presentes os pressupostos da Teoria dos Jogos. 

- Descoberta de uma função a ser 
otimizada; 
- Resolução de problema de 
otimização; 
- Resolução de situação modelada 
pela Teoria dos Jogos na forma 
estratégica. 

6º Encontro 
(15/09/2008) 

- Resolução de jogos na forma estendida; 
- Mostrar que a ordem de tomada de decisões é 
importante, influenciando no resultado. 
 

- Resolução de jogos na forma 
estendida. 
 
 

7º Encontro 
(16/09/2008) 

- Levar os alunos a analisarem um jogo social 
importante; 
- Verificar a capacidade de interpretação de texto; 
- Mostrar uma situação em que o ponto de máximo 
não é encontrado anulando a derivada da função a ser 
otimizada e sim por meio da análise de outra função. 

- Interpretação de um texto; 
- Resolução de questões que 
descrevem uma situação social 
importante. 

8º Encontro 
(22/09/2008) 

- Analisar uma situação em que duas funções devem 
ser otimizadas em conjunto; 
- Mostrar que a solução ótima pode não coincidir com 
os máximos de cada função e nem com a melhor 
solução para o conjunto das funções. 

- Descoberta das funções a serem 
otimizadas; 
- Resolução de um sistema de 
equações; 
- Resolução de um jogo na forma 
estratégica. 

9º Encontro 

(23/09/2008) 

- Verificar a aprendizagem obtida por meio das 

atividades anteriores em um teste individual; 

- Verificar o nível de satisfação dos alunos em 

relação ao modelo didático utilizado. 

- Resolução, individualmente, de um 

problema de otimização. 

- Resposta a um questionário relativo 

às atividades desenvolvidas 

anteriormente. 

Quadro 3: Descrição dos encontros em 2008 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

2.5  5º MOMENTO: COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Em 2007, o piloto foi aplicado pelo professor/pesquisador a quatro duplas de ex-

alunos durante o mês de julho, após o encerramento de semestre letivo, em um único 
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encontro. Nesta ocasião, os dados foram colhidos tendo como base o diário de campo e os 

diálogos entre o professor/pesquisador e os alunos após a realização das atividades.   

No segundo semestre de 2007, no período compreendido entre 03 de setembro e 04 de 

outubro, aconteceu a primeira aplicação das atividades sendo todos eles na própria sala das 

turmas e nos respectivos horários de aula. 

A coleta de dados foi feita utilizando técnicas variadas para garantir maior 

confiabilidade. A observação dos alunos trabalhando foi utilizada sendo realizada pelo 

professor/pesquisador e por mais um auxiliar, que trabalhou voluntariamente. Sobre esse tipo 

de coleta de dados, diz Lüdke; André (1986) que: 

  

A observação direta permite também que o observador chegue mais perto da 
“perspectiva do sujeito”, um importante alvo nas abordagens qualitativas. Na 
medida em que o observador acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, 
pode tentar aprender sua visão de mundo, isto é o significado que eles atribuem à 
realidade que os cerca e às suas próprias ações. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.26). 

 

A presença do auxiliar foi bastante importante, pois permitiu o confronto das 

observações e minimizou possíveis perdas de dados por falha de observação do pesquisador. 

Além disso, deixou o professor/pesquisador mais à vontade para trabalhar com os alunos, 

auxiliando-os nas suas atividades. 

As falas dos alunos e do professor eram, na medida do possível, anotadas para serem 

posteriormente analisadas. Como as aulas não foram gravadas, essas anotações foram valiosas 

e trouxeram um pouco de dificuldades tanto no momento de serem anotadas quanto na leitura, 

pois foram usadas muitas abreviações. 

As resoluções das atividades foram recolhidas ao final de cada aula, de modo que a 

sua análise constituiu uma outra forma de coleta de dados sobre os aspectos matemáticos. 

Foi solicitado aos alunos que redigissem um relatório ao final de cada atividade no 

qual deveriam descrever o processo de resolução, dizendo sobre as dificuldades, descobertas, 

relacionamento entre membros, problemas de pontualidade e assiduidade, problemas de 

comprometimento etc. Estes relatórios foram recolhidos e constituíram em importante fonte 

de dados. 

No segundo semestre de 2008, a partir dos resultados obtidos na aplicação anterior, as 

atividades foram reformuladas e novamente aplicadas sendo que a forma de aplicação foi 

alterada, com a introdução do momento de socialização, onde os alunos têm a oportunidade 

de sistematizar o conteúdo da aula anterior.  
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Para a coleta de informações foi utilizado o diário de campo, que consistia em 

anotações feitas durante as atividades pelo próprio professor/pesquisador, um relatório diário 

produzido pelas equipes de alunos e um questionário individual respondido após a última 

atividade. Todas as aulas foram gravadas em áudio. O professor/pesquisador percebeu uma 

nítida melhora na coleta dos dados com a gravação das aulas, o que facilitou, em grande parte, 

na obtenção e análise dos dados. Essa análise, após a tentativa de se corrigir as falhas 

detectadas nas atividades desenvolvidas e na maneira como foram trabalhadas pelo 

professor/pesquisador, possibilitou a elaboração de um produto que constitui um módulo 

didático (ANEXO 1). Porém, antes de observarmos os acontecimentos relativos à aplicação 

das atividades, vamos nos deter por um momento na Teoria dos Jogos, de modo a podermos 

perceber suas potencialidades em criar uma situação propícia ao estudo dos problemas de 

otimização.  
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3 A TEORIA DOS JOGOS 

 

  

A Teoria dos Jogos é um ramo da teoria da decisão que estuda, a partir da própria 

lógica interna, as situações em que estejam presentes processos decisórios entre agentes 

racionais, sendo que estes têm o poder de tomar decisões e a consciência da interdependência 

das atitudes de todos os participantes. 

Inicialmente, faz-se necessário definir algumas palavras e expressões que serão 

utilizadas no decorrer dos parágrafos seguintes, quer sejam: 

- Jogador (também chamado de agente): indivíduo que participa do jogo. Esse 

indivíduo pode ser uma pessoa física, uma empresa (organização), um sindicato, uma classe 

social, um animal, um bando etc. Para ser um jogador é necessário que se tenha poder de 

decisão e que seja racional. (FELICIANO, 2007) 

- Interação estratégica: durante o jogo ocorre um relacionamento entre os jogadores. 

As ações são interdependentes, ou seja, a ação de um interfere na situação dos outros e, em 

consequência, nas respostas destes. Além de haver esse entrelaçamento de ações/reações, 

todos os participantes devem ter consciência desse fato. Por estratégico queremos dizer que 

todos os participantes tomam suas decisões baseados em pressupostos lógicos, tendo por 

objetivo alcançar uma situação que seja a melhor possível do seu ponto de vista. (FIANI, 

2006) 

- Racionalidade: na Teoria dos Jogos, supõe-se que toda ação seja uma escolha 

racional, o que garante que cada jogador irá escolher a melhor opção para atingir os objetivos 

específicos em cada situação, que corresponde a obter o máximo possível de 

recompensa.(VASCONCELLOS; PINHO, 2004) 

- Jogo: é qualquer situação que envolva jogadores que agem racionalmente em 

situações de interação estratégica. (FIANI, 2006) 

- Recompensa (também chamada de pay-off): é o ganho de cada jogador que resulta 

das ações interdependentes de todos os participantes. As recompensas podem ser medidas em 

unidades monetárias, mas não necessariamente; por isso, normalmente consideramos que são 

medidas em “utilidades”. (FIANI, 2006) 

- Utilidade: é uma maneira de quantificar as preferências dos jogadores, feita por meio 

da ordenação de preferências que são, então, convertidas em valores numéricos. (FIANI, 

2006) 
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- Equilíbrio de Nash: em um jogo simultâneo há equilíbrio de Nash quando em uma 

combinação de estratégias todos os jogadores estão na melhor situação possível, dadas as 

ações dos demais jogadores, ou seja, cada um está dando a melhor resposta possível para as 

ações esperadas dos demais. (FELICIANO, 2007) 

- Indução reversa: método de resolução de um jogo sequêncial que consiste em 

analisá-lo na ordem inversa, ou seja, partindo das recompensas dos jogadores até chegar ao 

início do mesmo, encontrando assim a sequência de decisões mais racionais. (FIANI, 2006) 

Finalizando as devidas explicações e antes de prosseguirmos na descrição da Teoria 

dos Jogos, vamos nos deter em alguns pormenores históricos de forma a situá-la em relação à 

teoria da decisão. 

 

3.1 HISTÓRIA DA TEORIA DA DECISÃO 

 

De acordo com Bernstein (1997), a vida pode ser estudada ou analisada sob 

infindáveis ângulos, cada um com aspectos relevantes e outros nem tanto. Uma situação 

bastante comum e em alguns casos crucial a que somos submetidos é a tomada de decisão. 

Vamos tentar delineá-la a partir da observação de trabalhos de alguns eminentes personagens, 

citados posteriormente, principalmente matemáticos, na tentativa de percorrer o caminho de 

evolução histórica da tomada de decisão até atingirmos a Teoria dos Jogos. 

Pela História da Teoria da Decisão ser um tema abrangente e sabendo-se da 

impossibilidade de abarcá-la de forma ampla, apenas partiremos de um ponto arbitrariamente 

escolhido, sem rigor cronológico, apenas orientando o texto no sentido de explicitar algumas 

idéias importantes. 

Podemos dizer que viver significa tomar decisões, visto a incrível freqüência com que 

esse fato nos ocorre. Na maioria dos casos, nem nos apercebemos que estamos fazendo 

escolhas, por envolver situações triviais ou como uma forma de defesa do organismo, sem a 

qual a vida se tornaria extremamente complexa. Se vamos visitar um amigo, por exemplo, 

antes devemos decidir qual meio de transporte usar, que roupa vestir, se vamos ou não tomar 

banho, se vamos telefonar avisando e assim poderíamos prosseguir indefinidamente. Na quase 

totalidade das vezes, escolhemos inconscientemente ou de forma consciente, porém, sem nos 

debatermos entre as várias opções, visto que já estabelecemos uma conduta considerada 

coerente e simplesmente a seguimos. Mas porque estes pequenos atos do cotidiano não nos 

incomodam, a ponto de passarem despercebidos? O principal fator refere-se ao pequeno risco 
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que supomos estar correndo, ou melhor, às perdas decorrentes de uma decisão errada que são 

consideradas irrelevantes. 

Em vários outros casos, a situação não é tão simples e por isso devemos avaliar os 

riscos. Porém, mesmo após muita reflexão, a tomada de decisão, nesses casos, pode nos trazer 

sofrimentos. São estas decisões, tomadas em ambientes de insegurança, que nos interessam 

mais de perto e, neste caso, o risco inerente é considerado grande, ou seja, as perdas 

decorrentes de uma decisão errada não são desprezíveis. 

Daniel Bernoulli (1700-1782) conjecturou que “a utilidade resultante de qualquer 

pequeno aumento da riqueza será inversamente proporcional à quantidade de bens 

anteriormente possuídos.” (BERNSTEIN, 1997, p. 105). Esta afirmação é contestada por 

evidências empíricas recentes e o próprio Bernoulli não lhe atribuía validade absoluta ao 

dizer: “Considerando a natureza do homem, parece-me que a hipótese anterior tende a ser 

válida para muitas pessoas a quem essa espécie de comparação pode ser aplicada.” 

(BERNSTEIN, 1997, p.105) (Grifo nosso). Mas, de qualquer forma, foi um marco na análise 

do risco por tornar possível a matematização do ato de escolha e por definir utilidade 

(proveito ou satisfação) como mais importante na tomada de decisão do que o valor monetário 

esperado. Nesse sentido, ainda de acordo com Bernstein (1997): 

 

A utilidade forneceu a base da Lei da Oferta e da Procura, uma inovação 
impressionante dos economistas vitorianos que possibilitou a compreensão de como 
os mercados se comportam e de como compradores e vendedores chegam a um 
acordo sobre o preço. (...) A utilidade foi um conceito tão poderoso que, nos 
duzentos anos seguintes, formou a base do paradigma dominante que explicava a 
tomada de decisões humana e das teorias da escolha em áreas bem além das 
questões financeiras. A Teoria dos Jogos (...) faz da utilidade uma parte integral de 
todo seu sistema. (BERNSTEIN, 1997, p.110). 
 

 

Ao mesmo tempo em que propõe a possibilidade de compreender matematicamente a 

maneira de como as pessoas tomam decisões, torna-se clara a complexidade envolvida, pois o 

ato depende do contexto. Para Bernstein (1997) citando Bernoulli: 

 
A inovação mais ousada de Bernoulli foi a noção de que cada um de nós – mesmo o 
mais racional – possui um conjunto de valores único e responderá de acordo com 
ele, (...) [para quem é rico] a desutilidade trazida por um prejuízo excederá sempre a 
utilidade positiva proporcionada por um ganho de mesmo montante. (BERNSTEIN, 
1997, p.111). (Grifo nosso). 
 
  
 

Isso significa, segundo Bazerman (2004), que: 
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[...] vemos cada escolha dentro do contexto da utilidade geral que estamos 
experimentando correntemente e do efeito que aquela escolha teria sobre a nossa 
utilidade geral no futuro. (BAZERMAN, 2004, p. 60). 
 

 

Portanto, a riqueza que já possuímos funciona como um balizador para a estimativa da 

utilidade de uma variação nesta. Nas palavras de Bazerman (2004), temos uma “âncora”, que 

orienta as nossas decisões e, mesmo fazendo ajustes, não se consegue normalmente eliminar 

sua influência. Ainda para o autor: 

 

Todos nós já fomos vítimas da síndrome da primeira impressão ao encontrar alguém 
pela primeira vez. Frequentemente damos tanta ênfase às primeiras impressões que 
deixamos de ajustar nossa opinião apropriadamente mais tarde. (BAZERMAN, 
2004, p.37). 

 

A utilidade de um bem está relacionada com o número de vezes que ocorrem 

interações entre o sujeito e o bem considerado e com a quantidade consumida do mesmo. O 

bem perde gradativamente seu valor à medida que perde também sua raridade para a pessoa 

com ele envolvida. Assim, para Abrantes (2004): 

 

[...] um indivíduo que consome várias doses sucessivas de um bem económico, 
encontra à medida que consome cada um dos produtos, uma satisfação decrescente, 
sendo a satisfação que procura na última dose a ser consumida, que é a menos útil, a 
que determina o valor do bem. É este o princípio que domina a teoria económica 
moderna. (ABRANTES, 2004, p.44)5  

  

 

3.1.1 Probabilidade e estatística 

 

      Os estudos sobre probabilidades foram essenciais para que a tomada de decisão não 

ocorresse sem a possibilidade de quantificar o risco envolvido. 

      Como coloca Bernstein (1997), o grande matemático Blaise Pascal (1623-1662) 

manteve comunicação com o não menos importante Pierre de Fermat (1601-1665) a respeito 

do problema de como dividir a aposta de um jogo que fora interrompido e os estudos de 

ambos deram origem à moderna Teoria da Probabilidade. 

      Outro eminente matemático, Pierre-Simon de Laplace (1749-1827), segundo Boyer 

(2002), foi essencial ao desenvolvimento da probabilidade dando-lhe contornos rigorosos. “A 

                                                 
5 Português de Portugal. 
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teoria das probabilidades deve mais a Laplace que a qualquer outro matemático.” (BOYER, 

2002, p.340). 

 Ainda de acordo com Boyer (2002), Jacob Bernoulli (1654-1705) estabeleceu 

pressupostos para que a probabilidade pudesse ser aplicada eficazmente, além de criar a 

chamada lei dos grandes números, na qual é dito que: 

 

[...] se p é a probabilidade de um evento, se m é o número de ocorrências do evento 
em n experiências, se e é um número positivo arbitrariamente pequeno, e se P é a 

probabilidade de que a desigualdade epn
m <−  esteja satisfeita, então 

1lim =
∞→

P
x

. (BOYER, 2002, p.250).  

 

Segundo Bernstein (1997), Abraham de Moivre (1667-1754) demonstrou como um 

conjunto de sorteios aleatórios se distribui em torno de seu valor médio, criando o gráfico 

conhecido como “curva normal”, “curva em sino” ou “curva de Gauss”.            

Thomas Bayes (1702-1761), por sua vez, estabeleceu a base do moderno método de 

inferência estatística e estudou também a chamada probabilidade inversa. 

Já mais especificamente na Teoria dos Jogos, Davis (1973) afirma que o matemático 

alemão Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo (1871-1953), ao estudar o jogo de xadrez, utilizou 

pela primeira vez o método da indução reversa, que posteriormente tornou-se importante na 

análise de vários jogos dentro da teoria, sendo que conseguiu demonstrar que os jogos de 

informação perfeita são estritamente determinados. Já o matemático francês Félix Edouard 

Justin Emile Borel (1871-1956), criou o conceito de estratégia, como sendo a maneira de cada 

participante agir durante o jogo. 

 Outro matemático francês, segundo Fiani (2006), Marie Antoine Nicolas Caritat 

(Marquês de Condorcet) (1743-1794), criou o “paradoxo de Condorcet” que “mostra que o 

fato de as preferências dos indivíduos, quando tomadas isoladamente, serem transitivas, não 

implica que as preferências dos indivíduos, quando tomadas em grupo, também serão 

transitivas.” (FIANI, 2006, p.27). (Grifos do autor). Esta conclusão precisa ser levada em 

consideração, pois, na Teoria dos Jogos, a transitividade das preferências é dada como certa. 

“Condorcet é talvez mais lembrado matematicamente como pioneiro em Matemática social, 

especialmente pela aplicação de probabilidades e estatísticas a problemas sociais.” (BOYER, 

2002, p.326). 

De acordo com Bernstein (1997), Carl Friedrich Gauss (1777-1855), foi 

importantíssimo em várias áreas da Matemática e “apesar de sua falta de interesse na 
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administração do risco, suas realizações nessas áreas formam a essência das técnicas 

modernas de controle do risco” (BERNSTEIN, 1997, p.137). Trabalhando com medições 

geodésicas, Gauss necessitou ajustar os dados verificando como se distribuíam em torno da 

média. “O processo começa com a curva em sino, cujo principal objetivo não é indicar a 

exatidão, mas o erro.” (BERNSTEIN, 1997, p.138). 

 Outra contribuição, ainda segundo Bernstein (1997), foi dada por Francis Galton 

(1822-1911) que obstinado por estatística percebeu a regressão à média: tendência de dados 

aleatórios se aproximarem da média, de acordo com a curva normal. Ainda para o autor: 

 
Galton transformou a noção de probabilidade, de um conceito estático baseado na 
aleatoriedade e na Lei dos Grandes Números, em um processo dinâmico em que os 
sucessores dos indivíduos atípicos estão predestinados a aderir à multidão no centro. 
A mudança e o movimento dos limites externos rumo ao centro são constantes, 
inevitáveis, previsíveis. Dados os imperativos desse processo, nenhum resultado 
além da distribuição normal é concebível. A força propulsora é sempre rumo à 
média, rumo à restauração da normalidade. (BERNSTEIN, 1997, p.169). 
 

       

Os grandes progressos alcançados pela estatística levaram a exageros em seu uso, 

extrapolações que produziram resultados irreais. Uma dificuldade que precisava ser 

considerada, de acordo com Bernstein (1997), era quanto à seleção dos dados. Antoine 

Augustin Cournot (1801-1877), por exemplo, percebeu o perigo da aplicação da estatística em 

dados sociais, tanto que, para ele, o “homem médio” de Galton “seria algum tipo de 

monstruosidade”, por não representar um indivíduo real. (BERNSTEIN, 1997, p.160). A 

contribuição mais conhecida de Cournot foi a análise de um duopólio em que as duas 

empresas dominantes produzem produtos considerados idênticos pelos consumidores e que, 

por isso, decidem suas compras, baseados nos preços. Dessa forma, as empresas acabam 

praticando preços iguais e planejando seus ganhos baseadas nas quantidades que irão produzir 

e vender. Seu trabalho talvez possa ser considerado a primeira produção na linha do que seria 

chamada de Teoria dos Jogos. (FIANI, 2006). 

 

 3.1.2 - Matematização do mundo 

 

De meados do século XIX a início do século XX, chegou-se a uma intensa crença na 

razão humana, acreditando que o mundo poderia ser abarcado em sua totalidade pelo uso 

inteligente do intelecto e da matematização dos fatos. “Com o passar do tempo, um número 

crescente de aspectos da vida sucumbiu à quantificação”. (BERNSTEIN, 1997, p.191). 
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Essa lógica, seguindo uma tendência de toda a Ciência, perdeu fôlego devido a 

evidências cada vez mais fortes de que a incerteza não poderia ser totalmente eliminada e 

idéias anteriores foram retomadas. Nesse sentido, ainda de acordo com Bernstein (1997): 

  

Laplace admitiu que é, às vezes, difícil encontrar uma causa onde não parece haver 
nenhuma, mas ele também adverte contra a tendência de atribuir uma causa 
específica a um resultado quando, na verdade, apenas as leis da probabilidade estão 
em ação. (BERNSTEIN, 1997, p.198). 

 

Jules-Henri Poincaré (1854-1912) atribuía grande importância à probabilidade, mas já 

reconhecia um fato que viria mais tarde a fazer parte da chamada Teoria do Caos: “Poincaré 

também observa que alguns eventos que parecem fortuitos, não o são; pelo contrário, suas 

causas procedem de perturbações mínimas.” (BERNSTEIN, 1997, p.201). Fato que dificulta 

em muito as previsões, e, ao mesmo tempo, nega a aleatoriedade de muitos fatos. “É 

interessante que Poincaré, como Laplace, escreveu extensamente sobre probabilidades.” 

(BOYER, 2002, p.419). 

Em situações reais da nossa vida, a tomada de decisão não é tão simples quanto 

observar uma curva normal e prever a regressão à média. Geralmente não temos acesso a 

todas as informações necessárias para que possamos controlar o risco inerente à tomada de 

decisão. O economista Kenneth Arrow (1921-   ) trouxe explicações, principalmente no 

campo do seguro, sendo que sua idéia é a de que todos devem diminuir os riscos e, para que 

isso não seja exageradamente oneroso, é necessária uma ação em conjunto da maioria das 

pessoas de uma sociedade. Assim, se todas as pessoas contratarem seguros, a probabilidade de 

ocorrência do sinistro regressará à média e os prêmios ficarão mais baixos. (BERNSTEIN, 

1997).  

Segundo Bernstein (1997), em um cenário de incerteza, não se deve aceitar uma 

hipótese, considerando-a verdadeira. O que se deve fazer é medir as probabilidades de estar 

ou não certa, mas não podemos obter uma certeza (100% de probabilidade) e então ficamos 

entre rejeitar ou não rejeitar a hipótese. Caso não a rejeitemos, não estamos dizendo que é 

verdadeira, apenas a consideramos bastante provável e, por enquanto, útil. “Para serem 

válidas, as hipóteses devem estar sujeitas à falsificação, ou seja, elas devem ser testáveis de 

modo que a alternativa entre rejeitar e não rejeitar seja clara e específica e as probabilidades 

sejam mensuráveis.” (BERNSTEIN, 1997, p.207). 

Esta idéia é profundamente discutida por Karl Popper (1902-1994), que inclui toda a 

ciência no campo da incerteza, de forma que desaparece a verdade científica, dando lugar a 
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suposições que são aceitas como uma possível explicação de algum fato enquanto não 

puderem ser rejeitadas por algum contra-exemplo. De maneira que as teorias científicas, de 

acordo com o autor:  

 
[...] são conjecturas genuínas – suposições altamente informativas acerca do mundo 
que, apesar de não verificáveis (i.e., susceptíveis de serem demonstradas como 
verdadeiras) podem ser submetidas a rigorosos testes críticos. São sérias tentativas 
de descobrir a verdade. (POPPER, 2006, p.162)6. 
 

Vivemos em um momento de incerteza em qualquer frente de trabalho científico, mas 

este fato, ao invés de representar uma crise da ciência pós-moderna, é, na verdade, o 

combustível do progresso científico, incentivando novas pesquisas e incitando o 

conhecimento. (POPPER, 2006). A incerteza inerente às idéias é o que mantém a Ciência 

viva, conforme nos diz Popper (2006), quando afirma que: 

 

O que deveríamos fazer, creio eu, era renunciar à idéia de fontes últimas do 
conhecimento e admitir que todo o conhecimento é humano; que o nosso 
conhecimento está misturado com os nossos erros, os nossos preconceitos, os nossos 
sonhos e as nossas esperanças; que tudo o que podemos fazer é tactear em busca da 
verdade, mesmo que ela esteja fora do nosso alcance. Podemos admitir que esse 
nosso tactear é muitas vezes inspirado, mas devemos manter-nos em guarda contra a 
crença, por muito enraizada que esteja, de que a nossa inspiração comporta alguma 
autoridade, seja ela divina ou de outra natureza. Se desta forma admitirmos que, por 
muito longe que tenhamos ido na nossa descoberta do desconhecido, não existe 
qualquer autoridade dentro de toda a esfera do nosso conhecimento que se encontre 
fora do alcance da crítica, poderemos então, sem risco, reter a idéia de que a verdade 
está para além da autoridade humana. E devemos retê-la, pois sem esta idéia não 
pode haver nenhum critério objectivo de investigação, nenhuma crítica das nossas 
conjecturas, nenhuma exploração do desconhecido, nenhuma busca de 
conhecimento. (POPPER, 2006, p.52).7  
 

 

 Mais recentemente, desenvolveram-se modelos de apoio à decisão que levam em 

conta a existência de vários aspectos a serem considerados. Para Gomes; Araya; Arignano 

(2004): 

 

Na década de 70, começaram a surgir os primeiros métodos do Apoio ou Auxílio 
Multicritério à Decisão, com o intuito de enfrentar situações específicas, nas quais 
um decisor, atuando com racionalidade, deveria resolver um problema em que vários 
eram os objetivos a serem alcançados de forma simultânea. (GOMES; ARAYA; 
ARIGNANO, 2004, p.2). (Grifos do autor). 
 
 

 

                                                 
6 Português de Portugal. 
7 Português de Portugal. 
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A matematização feita por estes métodos baseia-se em escalas de preferências relativas 

aos vários aspectos considerados relevantes. A partir destes dados, tratamentos matemáticos 

conduzem a resultados numéricos que representam suas respostas para cada uma das opções 

disponíveis. 

 

3.1.3 Teoria dos Jogos 

 

Uma das possibilidades de análise é apresentada pela Teoria dos Jogos. Segundo 

Pimentel (2007): 

 
Os jogos estiveram presentes em várias etapas do desenvolvimento das idéias 
relativas à análise do risco e da tomada de decisão, sendo às vezes o motivo 
principal dos estudos como é o caso de um novo ramo de estudos relativos à decisão 
em ambientes de incerteza, a chamada Teoria dos Jogos. A Teoria dos Jogos é a 
parte da teoria da escolha racional que trata das decisões estratégicas, nas quais as 
decisões de todos os envolvidos são interdependentes. (PIMENTEL, 2007, p.58). 
 

 

 Um elemento novo é incorporado, agora se considera a interdependência das decisões 

dos participantes da situação (interação ou decisão estratégica). Não que este aspecto tivesse 

passado despercebido pelos vários estudiosos anteriores, mas somente com a Teoria dos Jogos 

aquela interdependência ganha posição de destaque, sendo um dos seus constituintes 

essenciais. 

 A incerteza é a fonte dos riscos inerentes às decisões e fator que não permite que estas 

sejam triviais. Ela pode ser causada pelo excessivo número de variáveis envolvidas, pela 

impossibilidade de se conhecer o futuro, pela incapacidade de alocar os meios intelectuais 

necessários etc. Com a Teoria dos Jogos supõe-se dada a causa da incerteza e se utiliza deste 

fato para estudar os problemas. Para Bernstein (1997): 

 

A Teoria dos Jogos traz um novo sentido à incerteza. As teorias anteriores 
aceitavam a incerteza como um fato consumado e pouco faziam para identificar sua 
fonte. A Teoria dos Jogos afirma que a verdadeira fonte da incerteza reside nas 
intenções dos outros. (...) Da perspectiva da Teoria dos Jogos, quase toda decisão 
que tomamos resulta de uma série de negociações em que tentamos reduzir a 
incerteza trocando o que as outras pessoas desejam pelo que nós próprios 
desejamos. (BERNSTEIN, 1997, p.232). (Grifo do autor). 
 

      

 John von Neumann (1903-1957) pode ser considerado o primeiro grande nome da 

Teoria dos Jogos, talvez o maior deles (FIANI, 2006). Ele não foi o primeiro a estudar o 

assunto, mas o tratamento que utilizou foi essencial ao desenvolvimento posterior, que 
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continua até hoje. Em 1928, publicou um artigo (Sobre a Teoria dos Jogos de Estratégia) no 

qual lança as bases de sua Teoria dos Jogos, e “a possibilidade de perder aparece aqui pela 

primeira vez como parte integral da administração do risco.” (BERNSTEIN, 1997, p.234). 

Assim, imagine um jogo de cara ou coroa com várias rodadas em que um dos jogadores marca 

pontos se as duas moedas, mostradas simultaneamente, apresentarem duas caras ou duas 

coroas, e em caso contrário, o outro é quem ganha os pontos. Sai vencedor aquele que 

acumular mais pontos depois de um número pré-determinado de rodadas. John von Neuman 

concluiu que a melhor estratégia é não deixar o adversário prever sua jogada, ou seja, jogar 

aleatoriamente. Dessa forma, tenta-se evitar a derrota, já que não é possível provocar a vitória 

neste jogo, se os dois jogadores forem igualmente racionais. 

 Observe que o resultado estatístico esperado, que tende ao empate após várias rodadas, 

não é resultado do acaso (que é o resultado esperado pelas leis da probabilidade) e sim da 

ação consciente dos jogadores. Também citando Von Neuman, Boyer (2002) afirma que: 

 
 
Um dos matemáticos mais criativos e versáteis de nosso século, von Neumann foi 
um pioneiro numa nova abordagem da economia matemática. A econometria fazia 
uso da análise matemática já havia bastante tempo, mas foi especialmente através de 
Theory of Games and Economic Behavior de von Neumann e Oskar Morgenstern 
em 1944 que a chamada matemática finita veio a desempenhar papel crescente nas 
ciências sociais. (BOYER, 2002, p.439).  
 

  

 Este livro é, por muitos autores (por exemplo: Fiani (2006), Davis (1973), Marinho 

(2005)), considerado o marco inicial da Teoria dos Jogos. Nele são dados princípios 

fundamentais e discutidos intensamente os aspectos mais importantes dos jogos. A base destas 

discussões é relativa aos chamados jogos de soma-zero, que são aqueles em que não se cria 

riqueza, ou seja, o ganho de um jogador deve ser proveniente de perdas equivalentes de outros 

participantes. (DAVIS, 1973). Para Neumann; Morgenstern (1953): 

 
 
Estes são os jogos de dois participantes onde a soma de todos os pagamentos é zero. 
Quando estes jogos não forem exatamente típicos para processos econômicos 
principais, contêm alguns traços universalmente importantes de todos os jogos e os 
resultados derivados deles são a base da teoria geral dos jogos. (NEUMANN; 
MORGENSTERN, 1953, p.34)8 
 

      

                                                 
8 Texto traduzido pelo autor dessa pesquisa. Texto original: These are the games of two participants where the 
sum of all payments is zero. While these games are not exactly typical for major economic processes, they 
contain some universally important traits of all games and the results derived from them are the basis of the 
general theory of games. 
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A partir de Neumann, vários estudos foram desenvolvidos, sendo que um grande 

avanço aparece com John Forbes Nash Jr. (1928-   ), com o estabelecimento do conceito de 

Equilíbrio de Nash, aplicável a uma gama enorme de situações e não só apenas nos “jogos de 

soma zero”. 

 Atualmente, pesquisadores de diversas áreas utilizam a Teoria dos Jogos para 

interpretar situações de seus campos de trabalho, sendo que os maiores progressos se situam 

na economia, na política, na guerra e na biologia. 

Existem pressupostos necessários para que a Teoria dos Jogos possa ser utilizada, os 

quais chamamos, aqui, de exigências. A Teoria dos Jogos analisa situações em que dois ou 

mais agentes estejam envolvidos em uma tomada de decisão interdependente, ou seja, as 

atitudes de um influenciam a vida de todos os envolvidos e não apenas a dele. (NEUMANN; 

MORGENSTERN, 1953). Esta exigência tem uma ampla gama de situações às quais se 

adapta, não representando uma limitação da Teoria dos Jogos. 

Além disso, os participantes buscam o melhor resultado segundo seu ponto de vista. 

Esta exigência parece considerar as pessoas naturalmente egoístas, visto considerar a atitude 

como algo individual (mesmo quando o jogador for, por exemplo, um sindicato, a ação é 

individual “do sindicato”). Esta hipótese não é, porém, irrealista e pode-se dizer que seja 

bastante comum, justificando seu estudo e a aplicabilidade da Teoria dos Jogos. Como 

veremos, também existem situações que racionalmente levam à cooperação e a ações menos 

egoístas. 

Todos os agentes sabem que suas decisões influenciam as vidas dos demais e, por isso, 

agem analisando as situações sob os pontos de vistas de todos os envolvidos. Diante deste 

quadro, cada um procura prever o que os demais farão, o que só é possível se eles agirem de 

acordo com uma mesma lógica, o que torna necessária a exigência da racionalidade dos 

jogadores, pois se alguém jogar de forma totalmente irracional, não é possível prever o que 

fará, a não ser que esta seja uma estratégia racional, como no caso do artigo de Neumann, de 

1928, citado anteriormente. 

A exigência de racionalidade representa, ainda, o maior desafio aos defensores da 

Teoria dos Jogos, pois muitos críticos argumentam que nem sempre as pessoas agem dessa 

forma, sendo que agir por impulso, por paixão, por raiva etc talvez seja até mais comum do 

que as ações racionais. “Um volume crescente de pesquisas revela que as pessoas são vítimas 

de incoerências, falta de visão e outras formas de distorção no decorrer do processo de tomada 

de decisões.” (BERNSTEIN, 1997, p.265). Para Baert (1997): 
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[...] as pessoas geralmente agem de acordo com os princípios básicos da 
racionalidade, mas seria errado tomar tal congruência como evidência empírica de 
que as pessoas normalmente agem racionalmente. Para que os indivíduos ajam como 
se eles fossem racionais não há necessidade de que ocorra nenhum processo de 
decisão racional remotamente similar ao atribuído aos indivíduos pela teoria da 
escolha racional. (BAERT, 1997, p.6).  
 

 

Em economia, onde a teoria é mais utilizada, parece mais razoável a aceitação de que 

as pessoas utilizem ao máximo sua racionalidade, devido às perdas financeiras a que estão 

sujeitas. “Mas as evidências indicam que essas falhas são ainda mais aparentes em áreas onde 

as conseqüências são mais graves.” (BERNSTEIN, 1997, p.265).  

Outro problema refere-se aos inúmeros aspectos envolvidos em cada situação, 

tornando qualquer análise um pouco superficial, o que é comum aos processos de modelagem, 

dificultando a confecção do modelo, de modo que devemos considerá-lo o que realmente é, 

apenas um modelo, e não a própria realidade que o originou (PIMENTEL, 2007). Além disso, 

a complexidade da situação real possibilita que sempre se encontre alguma explicação para as 

atitudes tomadas e, assim, poder classificá-las de racionais. Um cenário complexo, apesar de 

justificar a racionalidade, dificulta sobremaneira a possibilidade de previsão de forma que a 

Teoria dos Jogos só serviria para descobrir algum aspecto racional em ações do passado. 

Nesse sentido, podemos falar em “jogos ocultos”, como em Tsebelis (1998) ou em “jogo 

teórico”, como em Pimentel (2007), querendo dizer da complexidade de situações envolvidas 

e que não podem ser capturadas pelo analista da situação, a não ser em alguns casos. Para 

Pimentel (2007): 

 

[...] na vida real podemos conhecer um jogo empírico, mas é improvável que 
conheçamos o jogo teórico, pois este só se revelará quando as ações e as 
preferências se mostrarem. Assim, um especialista em Teoria dos Jogos pode 
somente sugerir que se adote um modelo de comportamento em um dado jogo, mas 
nunca recomendar que, em um jogo empírico, se deva jogar desta ou daquela 
determinada maneira. (PIMENTEL, 2007, p.52). 
 

 
Nas situações reais, dentro do campo tradicional de aplicações da Teoria dos Jogos, é 

bastante comum a existência de vários jogadores, sendo que este aspecto é um acarretador de 

complexidade que não podemos desprezar e, segundo Abrantes (2004): 

 

[...] não é fácil aplicar a teoria geral dos jogos, a mais de dois jogadores (oligopólio). 
Trata-se de um ponto de extrema fraqueza da Teoria dos Jogos. [...] Nestas 
condições, a aplicação da Teoria dos Jogos à economia, tem um alcance muito 
limitado. Acima de dois jogadores, ela torna quando muito o jogo aleatório. 
(ABRANTES, 2004, p.108). 
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Devemos aceitar, diante do exposto, que a Teoria dos Jogos não se aplica a todas as 

situações sociais, ou seja, como toda ferramenta, é necessário que, de saída, saibamos se pode 

ou não ser aplicada ao problema que desejamos estudar, ou seja, se estamos obedecendo às 

condições dadas na definição da teoria. 

Ser racional é ser “sensato em termos de uma abordagem eficiente da relação 

custo/benefício” (MARINHO, 2005, p.28), o que é possível não só para o ser humano, já que 

pode ser fruto da ação de grupos, como inclusive de animais ou plantas. Nesses casos, a 

racionalidade está ligada a “ações eficientes” no processo de seleção natural e nesse sentido 

podemos considerar que as espécies existentes agem racionalmente já que passaram pelos 

mais variados testes de sobrevivência ao longo de sua evolução. (MARINHO, 2005). Esta 

abordagem também é passível de crítica, pois parece ser uma profecia que se auto-realiza, 

visto que os sobreviventes serão sempre considerados os mais aptos e, portanto, racionais: 

“Não está assegurada a sobrevivência do mais apto, excepto no sentido tautológico de que os 

que realmente sobreviverem terão assim provado serem os mais aptos – por definição!” 

(DAVIS; HERSH, 1995, p.40)9.  

Por outro lado, devemos considerar que as pessoas também, às vezes sem nunca terem 

tido contato com as teorias de probabilidade, agem normalmente de acordo com o que é mais 

provável, o que é suficiente para que suas decisões possam ser analisadas à luz da Teoria dos 

Jogos. 

Apesar das críticas, a opção pela exigência da racionalidade permite o estudo de várias 

situações de maneira objetiva, ou seja, sem que seja preciso considerar o lado psicológico, 

filosófico, ideológico, religioso dos agentes, o que de outra maneira ficaria reduzido a um 

emaranhado de possibilidades de difícil entendimento. Nesse sentido, “Caberia assim às 

ciências sociais, de acordo com Popper (2004), explicar as ações praticadas em uma situação 

de interação entre indivíduos, ou organizações, a partir apenas da própria situação, sem 

recorrer à psicologia dos indivíduos envolvidos.” (FIANI, 2006, p.7). 

Popper não é um defensor da escolha racional como elemento regulador das interações 

entre os seres, porém, defende o uso desta abordagem como ferramenta útil para nos 

livrarmos da psicologia dos agentes. Segundo este autor, a análise de determinado problema 

baseada na “lógica da situação” é potencialmente mais útil do que ser orientado por aspectos 

subjetivos dos envolvidos. Para Popper (2004): 

 

 

                                                 
9 Português de Portugal. 
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Uma ciência orientada para a compreensão objetiva ou lógica situacional pode ser 
desenvolvida independentemente de todas as idéias subjetivas ou psicológicas. Este 
método consiste em analisar suficientemente a situação social dos homens ativos 
para explicar a ação com a ajuda da situação, sem outra ajuda maior da psicologia. A 
compreensão objetiva consiste em considerar que a ação foi objetivamente 
apropriada à situação. (POPPER, 2004, p.31). 
 
      

As restrições impostas à Teoria dos Jogos são importantes e questionáveis, mas como 

simplesmente desprezar uma teoria que tem conseguido resultados bastante significativos em 

tantas áreas, sendo que a cada dia surgem aplicações em áreas as mais diversas e inusitadas? 

“Foram feitos estudos que mostram as tensões entre Deus e o homem, registradas no Antigo 

Testamento, como exemplos da Teoria dos Jogos.” (DAVIS; HERSH, 1998, p.12). Além 

disso, segundo Bêrni (2004): 

 

[...] a Teoria dos Jogos é essencialmente uma construção matemática. Como tal lida 
com entes ideais (os números e as variáveis) e relações ideais (teoremas) entre eles. 
O salto de passagem entre o mundo dos números e o mundo físico nunca precisa ser 
exercitado. (BÊRNI, 2004, p.15-16). 

 

O século XX levantou dúvidas relativas à capacidade do homem em matematizar a 

natureza, principalmente em relação às ações humanas, mas apesar disto, vemos cada vez 

mais aspectos da vida social serem trabalhados matematicamente. Segundo Davis; Hersh 

(1998): 

A teoria econômica não pode ser entendida sem o concurso de uma boa base 
matemática. A teoria da concorrência, dos ciclos e equilíbrios comerciais exigem 
(sic.) um conhecimento matemático profundo. A Teoria dos Jogos, a teoria da 
decisão e as estratégias da otimização podem ser convocadas para subsidiar as 
políticas comercial e militar. (DAVIS; HERSH, 1998, p.11). 
 

 
Por fim, devemos perceber que a tomada de decisão envolve riscos, às vezes sérios, e, 

por isso, devem ser utilizadas ferramentas que de alguma maneira diminuam a probabilidade 

de que os atos ora tomados levem a consequências indesejadas. Portanto, “a tomada de 

decisões, face às incertezas da vida, exige o concurso dos probabilistas e dos jogadores” 

(DAVIS; HERSH, 1998, p.21), mesmo que esta ajuda da Matemática tenda a tornar o mundo 

menos atraente e emocionante e mais monótono e frio. 

Em um jogo, os participantes buscam aumentar seu grau de liberdade de ação e, ao 

mesmo tempo, reduzir a liberdade do adversário. Quanto mais liberdade possui, mais 

estratégias pode utilizar, tornando sua ação mais imprevisível e consequentemente menos 

vulnerável. Além disso, existe ainda uma dependência da liberdade de ação em relação à 

informação: quanto mais informação conseguirmos do adversário, melhor, pois podemos 
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prever seu comportamento, ou seja, reduzir sua liberdade de ação. Simetricamente, quanto 

menos informações ao nosso respeito o adversário possuir, mais liberdade temos. O desejo de 

cada jogador em tornar-se menos previsível, em várias situações reais, torna a modelagem da 

situação mais complexa, sendo parte inerente à lógica do problema e, portanto, não deve ser 

desprezada. 

A liberdade de ação é, com frequência, inversamente proporcional à incerteza, como 

ilustra a relação entre presa e predador. (FAYARD, 2000, p.27). O caçador procura conhecer 

ao máximo os hábitos e as necessidades da presa para, a partir dessas informações, tornar seu 

comportamento previsível, ou seja, reduzir sua liberdade de ação. Do lado oposto, a presa 

deve aumentar a incerteza agindo de modo aleatório (considerado irracional pelo predador). É 

um processo de desinformação muito bem utilizado por animais em bandos (como um 

cardume que se comporta como se fosse um único grande peixe, de tamanho inibidor para o 

predador). A técnica da desinformação é amplamente usada também por empresas 

concorrentes. Essa foi a solução encontrada por von Neumann (em 1928) para o jogo 

analisado em seu artigo.  

Para não nos determos apenas em analisar os prós e contras da aplicação da Teoria dos 

Jogos, vamos nos deter aos aspectos técnicos, procurando observar algumas situações 

modeladas a partir de seus conceitos. 

 

 

3.2 TEORIA DOS JOGOS (ELEMENTOS TEÓRICOS) 

 

 

    3.2.1 Definições e classificações 

 

Vamos definir e analisar a Teoria dos Jogos visando, principalmente, fornecer 

subsídios para um professor de Matemática interessado em seu uso dentro de suas disciplinas. 

Desta forma, será dada mais ênfase a apresentações variadas e simples do que em 

demonstrações. Como já foi dito, a Teoria dos Jogos analisa situações em que agentes 

racionais participam de situações nas quais têm o poder de decisão e estão cientes da 

existência de uma interdependência entre suas ações. Muitos jogos recreativos representam 

situações como as exigidas pela definição da Teoria dos Jogos, como o xadrez e a dama. 

As situações a que somos submetidos na vida cotidiana, em muitos casos, podem ser 

modeladas pela Teoria dos Jogos, como decidir se vamos ou não respeitar as regras de 
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trânsito, por exemplo. Quanto ao número de participantes, a situação mais simples seria a 

ação de apenas um agente contra o acaso, como, por exemplo, um garimpeiro tentando 

encontrar uma pedra preciosa. Não há limitação em relação ao número máximo de 

participantes, sendo que a dificuldade de se modelar a situação cresce de maneira 

proporcional. Ao participar de um jogo, almeja-se algum ganho, não necessariamente 

financeiro, o que em Teoria dos Jogos chamamos de “recompensa” ou “pay-off”. (FIANI, 

2006). 

 

3.2.2 Representações 

 

        O modelo matemático de um jogo pode ser uma matriz na qual estão representadas as 

recompensas dos jogadores. Esta é a chamada forma normal ou estratégica. Considere, por 

exemplo, o quadro 4: 

 

                       Jogador B 

Jogador A 

Estratégia 3 Estratégia 4 

Estratégia 1 3,4 2,5 

Estratégia 2 4,2 5,1 

   

Quadro 4:Jogo na forma normal 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Neste jogo, apresentado na forma estratégica, os pares ordenados em cada célula da 

matriz representam as recompensas dos jogadores, sendo os primeiros números as 

recompensas correspondentes ao jogador A (jogador das linhas) e os segundos, ao jogador B 

(jogador das colunas). Dessa forma, se A jogar Estratégia 1 e B Estratégia 3, então, A 

receberá 3 (utilidades10) e B, 4 (utilidades). 

Outra forma de representação de um jogo é por meio de uma árvore de possibilidades, 

sendo esta maneira conhecida como forma estendida. Vejamos como fica o jogo anterior 

(FIGURA 1): 

 

                                                 
10 O termo utilidade é utilizado para denominar a unidade de medida das recompensas. 
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Figura 1: Jogo na forma estendida 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Na forma estendida, portanto, como podemos observar, os primeiros números dos 

pares ordenados ao final representam as recompensas do jogador que iniciou o jogo e os 

segundos números são as recompensas do segundo jogador. Se houverem mais jogadores, 

acrescentam-se as recompensas correspondentes.  

 

3.2.3 Classificação 

      

Os jogos podem ser classificados de acordo com vários aspectos. Dessa forma temos: 

 

3.2.3.1 Jogos simultâneos e jogos sequenciais 

 

Quando cada jogador toma suas decisões sem ter conhecimento das decisões dos 

demais, diz se tratar de um jogo simultâneo (FIANI, 2006). O não conhecimento das decisões 

dos outros jogadores pode ocorrer devido ao fato de serem decisões que ocorrem ao mesmo 

tempo ou simplesmente por não existirem meios para se saber o que os demais participantes 

irão fazer antes de tomarmos nossa decisão, mesmo que eles efetivamente já tenham feito suas 

escolhas. Por exemplo: o jogo de par ou ímpar. 

Já o jogo sequencial é aquele no qual cada jogador toma suas decisões conhecendo o 

que os demais fizeram antes dele. Existe uma ordem em que os participantes fazem suas 

escolhas. Assim é o jogo de damas. 
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Para os jogos simultâneos, normalmente a melhor forma de representação é a normal, 

enquanto que a forma estendida é mais interessante para os jogos sequenciais. 

 

3.2.3.2 Jogos determinados e jogos indeterminados 

 

Quando existe a possibilidade de empate em um jogo, este é dito determinado 

(FELICIANO, 2007), por ser sempre possível a um jogador evitar a derrota, desde que siga 

determinada forma de jogar desde o início e não a partir de um ponto qualquer, ou seja, 

dependendo da situação em que se encontre, talvez não seja mais possível evitar a derrota. 

Como exemplo, temos o jogo da velha. 

Por outro lado, ou seja, quando mesmo um jogador totalmente racional e inteligente 

não puder prever totalmente o desenrolar de um jogo, e por isso não existir a possibilidade de 

evitar a derrota, provocando o empate, tem-se um jogo indeterminado, como, por exemplo, o 

jogo de truco. 

  

3.2.3.3 Jogos de soma zero e Jogos de soma não zero 

 

Em determinadas situações, para que um jogador receba uma recompensa, o outro 

participante deve perder exatamente a mesma quantia. Estes são os chamados jogos de soma 

zero (NEUMANN; MORGENSTERN, 1953). Assim é qualquer jogo entre duas pessoas em 

que eles apostam certa quantia (iguais para os dois) em dinheiro. Estes são também chamados 

de jogos estritamente competitivos. 

Nestas situações, podemos simplificar a representação na forma normal fornecendo 

apenas as recompensas de um dos jogadores (convencionalmente o jogador das linhas), visto 

que, para o outro, basta tomarmos o oposto do número constante na matriz. Para exemplificar, 

temos, nos quadros 5 e 6, o mesmo jogo de soma zero representado na forma normal e 

também com apenas as recompensas do jogador das linhas. 

 

 

 

 

 

 
Quadro 5:  Exemplo de jogo de soma zero 

Fonte: Dados da pesquisa 

           jogador 2 

jogador 1 

Esquerda direita 

alto  – 3, 3 0, 0 

baixo 2, – 2 1, – 1 
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Quadro 6:  Exemplo de jogo de soma zero simplificado 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

      

Quando esta situação não existe, ou seja, quando as recompensas não são sempre 

opostas, apresentando, portanto, soma não nula em ao menos um caso, temos os jogos de 

soma não nula ou não zero, a exemplo do quadro 04. 

 

3.2.3.4 Jogos cooperativos e jogos não cooperativos 

      

Existem situações nas quais se os jogadores colaborarem uns com os outros, é possível 

atingir determinada situação que apresenta, para todos, recompensas melhores do que aquelas 

relativas a ações individualistas. Estes são os jogos cooperativos, enquanto que os jogos não 

cooperativos são os demais, ou seja, aqueles nos quais não existe aquela situação ótima para 

todos (PIMENTEL, 2007).  

 

3.2.3.5 Jogos estáticos e jogos dinâmicos 

 
Quando existe apenas uma interação entre os jogadores, temos um jogo estático 

enquanto que se eles se defrontarem mais de uma vez, diz-se que estão participando de um 

jogo dinâmico (FIANI, 2006). 

Os jogos dinâmicos são, normalmente, representados na forma estendida por 

possibilitar a visão das jogadas e da seqüência em que ocorrem, mas cada uma das etapas 

pode ser representada na forma normal, desde que cada vez que se toma uma decisão o 

jogador conheça o que ocorreu nas interações anteriores e não saiba o que os demais irão 

decidir nesta etapa. Por esta razão, também podemos chamá-los de jogos repetidos. 

 

 

 

           jogador 2 

jogador 1 

esquerda direita 

alto  – 3 0 

baixo 2 1 
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3.2.3.6 Jogos simétricos e jogos assimétricos 

 

Em um jogo simétrico, uma troca de estratégias entre os jogadores não provoca 

mudanças nas recompensas como um todo, apenas as deslocam entre os participantes, ou seja, 

a adoção de determinada estratégia origina a mesma recompensa, independente de quem a 

execute (FELICIANO, 2007). Os jogos esportivos são deste modelo. Se em um jogo a troca 

de estratégias não alterar as recompensas da forma descrita, temos um jogo assimétrico. 

 

3.2.3.7 Jogos de informação completa e de informação incompleta 

 

Quando todos os participantes conhecem todas as informações relevantes à sua tomada 

de decisão, tem-se uma situação conhecida como jogo de informação completa e, caso 

contrário, de informação incompleta (FIANI, 2006). Esta definição aplica-se a jogos 

simultâneos. 

 

3.2.3.8 Jogos de informação perfeita e de informação imperfeita  

 

Diz-se tratar de um jogo de informação perfeita quando, em um jogo seqüencial, o 

jogador conhece toda a história anterior à sua tomada de decisão (FIANI, 2006). O jogo de 

damas é deste tipo. 

 

3.2.4 Resolução de um jogo 

 

Feita a modelagem da situação por meio da representação do jogo, na forma normal ou 

estendida (BÊRNI, 2004), o objetivo principal é a tentativa de prever que estratégias serão 

adotadas pelos participantes, o que constitui a solução do jogo. 

Encontrar a solução pode ser bastante trabalhoso e às vezes impraticável, sendo que 

existem várias maneiras de se analisar a situação, cada uma com pontos fortes e fracos, 

normalmente dependentes do contexto. A seguir são descritas as formas mais comumente 

utilizadas na tentativa de solucionar os jogos. 

 

3.2.4.1 Estratégia pura e estratégia mista 
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Quando um jogador sabe como o adversário irá se decidir, então temos a adoção de 

estratégias puras. Caso não pudermos saber como o outro irá se decidir, se apenas soubermos 

com que probabilidade ele deve optar por cada uma de suas opções, estaremos adotando uma 

estratégia mista (DAVIS, 1973). 

Dessa forma, a estratégia mista é adotada baseando-se nas leis da probabilidade e a 

estratégia pura pode ser considerada como um caso especial de estratégia mista em que a 

probabilidade de certas ações é de 100% e de outras 0%. Esta classificação é importante na 

resolução de um jogo, apesar de não resolvê-lo por si só. 

 

3.2.4.2 Eliminação de estratégias dominadas 

 

Em um determinado jogo, pode ocorrer a existência de estratégias que são piores que 

outras por apresentarem recompensas sempre menores às correspondentes de outra estratégia. 

Estas são, então, chamadas de estratégias estritamente dominadas e podem ser eliminadas do 

jogo em sua análise, transformando a situação em outro jogo mais simples de ser resolvido 

(FIANI, 2006). Para exemplificar vamos analisar o jogo representado no quadro 7: 

 
 

 

 

 

 
 
 

Quadro 7:  Jogo com estratégias dominadas 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A estratégia “alto” é dominada pela estratégia “baixo” e, portanto, pode ser eliminada 

(Quadro 8): 

 
             jogador 2 

jogador 1 

esquerda direita 

médio 6, 2 0, 3 

baixo 3, 1 4, 2 

      

Quadro 8:  Jogo com 1ª eliminação de estratégia 
Fonte: Dados da pesquisa 

             jogador 2 

jogador 1 

esquerda direita 

alto 2, 3 1,1 

médio 6,2 0,3 

baixo 3,1 4,2 
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Agora, a estratégia “esquerda” é dominada pela estratégia “direita” e, então, pode ser 

eliminada (Quadro 9): 

 

 

          jogador 2 

jogador 1 

direita 

médio 0, 3 

baixo 4, 2 

 

Quadro 9:  Jogo com 2ª eliminação de estratégia 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Finalmente, a estratégia “médio” é dominada pela estratégia “baixo”, que é, então, 

preferida, dando o resultado do jogo (Quadro 10): 

 

           jogador 2 

jogador 1 

direita 

baixo 4, 2 

 

Quadro 10:  Jogo com 3ª eliminação de estratégia 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.2.4.3 Ótimo de Pareto 

 

Em um jogo, pode, ainda, existir uma situação que seja a melhor possível para o 

conjunto dos jogadores, sendo conhecido por Ótimo de Pareto, em homenagem ao 

matemático italiano Vilfredo Pareto (1848-1923) (BÊRNI, 2004).  

O Ótimo de Pareto deveria ser o resultado esperado de todo jogo em que ele ocorresse, 

visto ser impossível melhorar a recompensa total. Porém, deve-se notar que a situação é a 

melhor para a coletividade e não necessariamente para cada indivíduo, ou seja, talvez exista 

uma estratégia que seja mais eficiente para um jogador individualmente e este, então, pode 

preferi-la ao ótimo de Pareto. 

A análise da situação deve, então, levar em conta as motivações dos participantes de 

forma a aceitar o Ótimo de Pareto como solução apenas se nenhum jogador puder melhorar 
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sua situação individual ou se sabidamente estiverem agindo cooperativamente, ou seja, 

pensando no bem comum. 

No jogo representado no quadro 11 existe um ótimo de Pareto, (sombreado), mas que 

não representa a solução do jogo, pois a estratégia 4 é dominada pela estratégia 3, de modo 

que o jogador B certamente jogará 3. Em consequência, o jogador A responderá jogando em 

1, o que leva a solução do jogo para o par de recompensas (2, 3). Dessa maneira, o resultado 

coletivo será de 2 + 3 = 5, enquanto que no ótimo de Pareto seria 6 +1 = 7. 

 

B 

A 

estratégia 3 estratégia 4 

estratégia 1 2, 3 4, 2 

estratégia 2 1,4 6,1 

 

Quadro 11: Exemplo de Ótimo de Pareto 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quando se trabalha para o bem da coletividade, como é o caso dos governos (ao 

menos em princípio), seria bom que as pessoas agissem de modo a buscar atingir Ótimos de 

Pareto e não o máximo de recompensa individual. Como esse tipo de atitude parece não ser 

predominante, às vezes tornam-se necessárias punições para os egoístas, como é o caso das 

regras de trânsito. 

 

3.2.4.4 Equilíbrio de Nash 

 

Criado por John Forbes Nash Jr. (1928-   ), o conceito conhecido por equilíbrio de Nash 

acontece quando cada jogador está dando a melhor resposta possível diante das ações 

esperadas dos demais (FIANI, 2006). 

Uma forma de se encontrar o equilíbrio de Nash consiste em determinar as melhores respostas 

de todos os jogadores para cada ação possível dos oponentes. As posições em que as melhores 

respostas coincidirem representarão equilíbrios de Nash. Vamos considerar um primeiro caso 

(Quadro 12): 
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             jogador colunas 

jogador linhas 

coluna 1 coluna 2 

linha 1 (L)2, – 1 (L)2, 1(C) 

linha 2 0, 2 – 1, 3(C) 

linha 3 1, 2(C) (L)2, 1 

 

Quadro 12: Exemplo de equilíbrio de Nash 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

 

No quadro 12, estão marcadas com (L) as melhores respostas do “jogador das linhas” 

a cada possível jogada do “jogador das colunas” e com (C) as melhores respostas do “jogador 

das colunas” para cada possível jogada do “jogador das linhas”. Então, pode-se perceber que 

existe um equilíbrio de Nash com o par de estratégias (linha 1, coluna 2), pois esse 

corresponde às melhores respostas às ações do adversário, para ambos jogadores. 

A análise de uma situação por meio da procura de equilíbrios de Nash, feita por ambos 

os jogadores, leva a um reforço do mesmo equilíbrio. No caso do jogo anterior, por exemplo, 

o “jogador das linhas” sabe que o “jogador das colunas” escolherá a coluna 2 e, por isso, 

escolhe a linha 1. O “jogador das colunas”, por sua vez, sabendo disso, é levado a realmente 

escolher a coluna 2, aumentando as probabilidades do equilíbrio de Nash ser efetivamente 

atingido no momento em que os jogadores forem solicitados a tomarem as decisões. 

Existem situações que apresentam mais de um equilíbrio de Nash e, neste caso, a 

escolha entre eles dependerá do contexto. Observe, para exemplificar, o caso seguinte em que 

aparecem marcadas as melhores respostas de cada jogador, mostrando a existência de dois 

equilíbrios de Nash (Quadro 13). 

 

                   Beatriz 

Antônio 

comprar não comprar 

acompanhar 2, 3  (A) 5, 4 (B) 

não acompanhar (A) 4, 5 (B) 1, 2 

 

Quadro 13: Exemplo de jogo com dois equilíbrios de Nash 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Resolver um jogo por análises diferentes deveria sempre conduzir ao mesmo 

resultado, mas isso nem sempre é verdade em Teoria dos Jogos. Um determinado método 

pode produzir resultados condizentes com algumas situações e não com outras (como 

veremos com os métodos de minimax e maxmin), de forma que a escolha da maneira de se 

proceder na análise é importante, sempre se baseando no fato real que originou o modelo. A 

eliminação de estratégias dominadas, por exemplo, pode eliminar equilíbrios de Nash, que 

poderia ser a solução verdadeira do jogo. Vejamos um exemplo desse fato (Quadro 14): 

 

           Empresa delta 

Empresa gama 

baixar os preços manter os preços aumentar os preços 

investir em propaganda 3, 3 2, 2 3, 1 

não investir em propaganda 3, 1 1, 2 4, 2 

 

Quadro 14: Eliminação de equilíbrio de Nash em estratégia dominada 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Eliminando as estratégias dominadas, obtém-se como resultado do jogo o par de 

estratégias (investir em propaganda, baixar os preços) que também é um equilíbrio de Nash, 

mas, ao mesmo tempo, descarta-se outro equilíbrio de Nash, dado por (não investir em 

propaganda, aumentar os preços). 

      

3.2.4.5 Ponto focal 

 

Quando um jogo apresenta mais de um equilíbrio de Nash e, portanto, devemos optar 

por um deles, talvez possamos basear nossa decisão tentando verificar se existe alguma 

característica que dê destaque a um dos equilíbrios. Esta idéia está relacionada com o 

chamado Ponto Focal. 

Imagine que duas pessoas estejam participando de uma competição cujo objetivo é se 

encontrarem o mais rapidamente possível, sendo que são inicialmente postos em lugares 

diferentes e um pouco distantes e sem nenhuma possibilidade de comunicação. Além disso, 

não combinaram nenhuma estratégia antecipadamente, pois não conheciam o jogo. Agindo 

racionalmente, eles deveriam se dirigir para algum ponto que se destaque no ambiente ao 

invés de irem para um local comum. A idéia de ponto focal permite a cooperação entre 

agentes, mesmo sem a possibilidade de comunicação entre eles. 
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 Por exemplo, uma revista especializada e bem conceituada pode servir como ponto 

focal, servindo como parâmetro que possibilite a coordenação de decisões de um conjunto 

pequeno de empresas de determinado ramo (FIANI, 2006).  

 

3.2.4.6 Método gráfico 

 

Este método permite uma visualização mais clara das possibilidades do jogo, inclusive 

ampliando a análise para outros valores das recompensas (FELICIANO, 2007). Colocamos as 

recompensas de cada jogador em um eixo cartesiano de forma que os pares ordenados 

relativos a cada par de estratégias formam um ponto no plano. Ligando-se estes pontos, temos 

uma figura que é o gráfico do jogo. Para tornar a explanação mais clara, considere o jogo do 

quadro 15: 

 

             jogador y 

jogador x 

Telefonar não telefonar 

Atender 2, 5 – 1, 0 

não atender 4, –1  0, 0 

 

Quadro 15: Exemplo de jogo 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

 

 

 

Figura 2: Representação gráfica de jogo 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Os pontos internos ao quadrilátero (figura 2) representam pares de estratégias 

plausíveis, por exemplo, sobre a reta vertical x = 2, o jogador y pode conseguir recompensa 

no máximo igual a 5. Já os pontos externos são relativos a estratégias inatingíveis ou 

indesejadas, por exemplo, se x = 2 o jogador y não consegue atingir a recompensa 6. 

 

3.2.4.7 Minimax e maxmin 

 

Vamos verificar a utilidade do “importantíssimo e fundamental teorema da Teoria dos 

Jogos: o teorema minimax de von Neumann”. (DAVIS, 1973, p.54), lançado em seu artigo de 

1928 (MARINHO, 2005). 

Consiste em considerar que um jogador tentará infligir o máximo dano ao concorrente, 

de forma que deve identificar as recompensas desejadas pelo outro jogador e jogar de maneira 

que ele só consiga o mínimo entre elas (mínimo dos máximos). 

 

O concorrente, sabendo da atitude do adversário que lhe tenta impor a maior perda, 

procurará encontrar os mínimos de cada jogada do outro e escolherá o máximo destes 

(máximo dos mínimos). O resultado obtido por este método não é muito bom, pois representa 

uma posição muito pessimista e conservadora, não deixando espaço para cooperação entre os 

jogadores.  

Observe o quadro 16 em que estão assinaladas com a letra C as respostas do jogador A 

para cada jogada do jogador B e assinaladas com a letra L as respostas do jogador B para cada 

jogada do jogador A: 

 

                      Jogador B 

Jogador A 

estratégia 3 estratégia 4 

estratégia 1 4,1 C L 1,1 

estratégia 2 3,4 L 2,2 C 

     
Quadro 16: Teorema do minimax em jogo de soma não zero 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Note que existe um resultado melhor (3, 4) que o encontrado (2, 2), de forma que este 

método não deve ser usado a não ser que se tenha certeza da intenção do adversário em lhe 

provocar o máximo dano. 
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Nos jogos de soma zero esta condição é sempre satisfeita e, nesse caso, o uso do 

teorema do minimax conduz a um resultado consistente (NEUMANN; MORGENSTERN, 

1953). Segundo Davis (1973): 

 

Regra geral, quando se recorre à estratégia minimax, num jogo soma zero, não é 
porque se tenha fé na racionalidade do oponente, mas porque não se dispõe de outra 
alternativa mais atraente – e isso é verdade mesmo quando se suspeita que o 
oponente seja capaz de cometer um engano. (DAVIS, 1973, p.115). 
 
 

Considere a representação na forma estratégica de um jogo de soma zero (Quadro 17): 

 

            Jogador B                                                           

Jogador A 

estratégia 4 estratégia 5 estratégia 6 

estratégia 1 3 5 -3 

estratégia 2 2 -3 -4 

estratégia 3 1 2 0 

 

Quadro 17: Exemplo de jogo de soma zero 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como na matriz estão representadas as recompensas do jogador das linhas, este 

buscará atingir os maiores resultados, mas como sabe que o adversário deseja lhe infligir o 

maior dano possível, opta pela maior recompensa entre os mínimos, que o adversário tenta lhe 

impor. O jogador das colunas, por seu lado, imagina que o jogador das linhas deseja obter os 

maiores resultados possíveis e, então, escolhe o menor destes. 

Como fizemos para encontrar equilíbrios de Nash, vamos marcar as respostas de cada 

jogador e a opção que represente as melhores respostas para ambos será a solução do jogo. 

No jogo do quadro 17 temos: o jogador das linhas seleciona os menores resultados em 

cada uma de suas estratégias e então escolhe aquela que corresponda ao maior resultado 

dentre esses. O jogador das colunas seleciona os maiores resultados em cada uma de suas 

estratégias e então escolhe o menor deles. Como no exemplo anterior, estão marcadas com a 

letra A as respostas do jogador A para cada estratégia de B e marcadas com a letra B as 

respostas do jogador B para cada estratégia de A (Quadro 18): 
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            Jogador B                                                           

Jogador A 

estratégia 4 estratégia 5 estratégia 6 

estratégia 1 A 3 A 5 -3 B 

estratégia 2 2 -3 -4 B 

estratégia 3 1 B 2 A 0 B 

 

Quadro 18: Teorema do minimax em jogo de soma não zero 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No quadro 19 está representada outra alternativa para solução do mesmo jogo com o 

acréscimo de uma linha e uma coluna nas quais são apresentados os máximos de cada coluna 

ou o mínimo de cada linha. Tomando o mínimo das colunas e o máximo das linhas 

(sombreados), obtêm-se a solução: 

   

           Jogador B 

Jogador A 

estratégia 4 estratégia 5 estratégia 6 mínimos da 

linha 

estratégia 1 3 5 -3 -3 

estratégia 2 2 -3 -4 -4 

estratégia 3 1 2 0 0 

máximos da coluna 3 5 0  

 

Quadro 19: Matriz alternativa para teorema do minimax 
Fonte: Dados da pesquisa   

 

Nesse caso específico, a opção (estratégia 3/ estratégia 6) representará a solução do 

jogo, pela adoção do método minimax e maxmin. Esta opção é chamada de ponto de sela por 

ser o máximo dos mínimos e o mínimo dos máximos. Obviamente, pode acontecer de um 

jogo não apresentar ponto de sela, o que dificulta a resolução do mesmo por esta análise. 

     

3.2.4.8 Estratégias mistas 

 

Em muitas situações, não é possível prever como os jogadores se comportarão, sendo 

que apenas conhecemos as probabilidades de tomarem cada uma das estratégias de que 

dispõe. Nesse caso, dizemos estar usando estratégias mistas. 
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Vamos estudar um exemplo de jogo de soma zero descrito em Anton; Rorres (2001, 

p.405-409) (Quadro 20).     

 

             Jogador C 

Jogador L 

1 2 3 4 

1 3 5 -2 -1 

2 -2 4 -3 -4 

3 6 -5 0 3 

 

Quadro 20: Estratégias mistas em jogo de soma zero 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para simplificar, podemos omitir os nomes dos jogadores e as estratégias serem 

definidas pela posição em que a recompensa se encontra na matriz. Assim, a recompensa aij 

corresponde à estratégia i do jogador L e j do jogador C. Além disso, sejam: 

pi = probabilidade de L escolher a estratégia i. 

qj = probabilidade de C escolher a estratégia j. 

No exemplo do jogo do quadro 20 temos dois vetores de estratégias: 

p = [ ]321 ppp  

q = 
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Vamos supor dadas as probabilidades, como, por exemplo: 

p = 
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Se ip  é a probabilidade do jogador L fazer o movimento i, jq  a probabilidade de C 

fazer o movimento j e, além disso, esses acontecimentos forem independentes, então, tem-se 

que a probabilidade de que ocorram simultaneamente os movimentos i e j è dada por: ji qp ⋅ . 

 A recompensa esperada pelo jogador L é dada pela média ponderada das recompensas 

pelas probabilidades de que ocorram, ou seja:  

nmmn qpaqpaqpaqpL ⋅⋅++⋅⋅+⋅⋅= ...),( 22121111  

Esse resultado pode ser expresso em forma matricial como: 
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Para o jogador C, a recompensa esperada é dada pelo oposto da recompensa de L, ou 

seja, será igual a ( )qpL ,− . Então, para as probabilidades anteriores temos: 
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Esta é a recompensa esperada para o jogador L após um número elevado de repetições 

do jogo. 

 

 

3.2.4.9 Teorema Fundamental dos Jogos de Soma Zero 

 

 Consideremos um jogo de soma zero entre dois jogadores. Para este caso, prova-se 

que sempre existem estratégias ótimas para ambos os jogadores, constituindo a solução do 
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jogo, ou seja, existem estratégias p* e q* tais que ( ) ( ) ( )*,**,*, qpEqpEqpE ≥≥  para 

quaisquer estratégias p e q  (ANTON; RORRES, 2001, p. 407). 

Uma situação interessante em que este teorema pode ser aplicado é o caso de um jogo 

de soma zero, onde cada um dos dois jogadores possui apenas duas jogadas. Se o jogo possuir 

um ponto de sela, este será a solução do jogo e as estratégias correspondentes serão as 

estratégias que o teorema fundamental garante a existência. Caso o jogo não possua ponto de 

sela, ainda assim podemos calcular as recompensas esperadas de acordo com a equação 

matricial discutida no item 3.2.4.8. 

 

( ) [ ] 















=

2

1

2221

1211
21,

q

q

aa

aa
ppqpL = 

= 2222122121121111 qpaqpaqpaqpa +++  

Como: 

1221 11 pppp −=→=+  e 

1221 11 qqqq −=→=+  

Então: 

( ) ( ) ( ) ( )( )1122112111121111 1111, qpaqpaqpaqpaqpL −−+−+−+=  

( ) 112212212222112112111121121111, qpapaqaaqpaqaqpapaqpaqpL +−−+−+−+=
 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) 221221212122121122211, apaaqaapaaaaqpL +−+−−−−+=  

Se nesta equação o jogador L optar pela estratégia: 
21122211

2122
1* aaaa

aa
p

−−+
−

= , o 

coeficiente do termo com 1q  se anula e, portanto: 

( )
21122211

21122211*,
aaaa

aaaa
qpL

−−+
−

= , que é independente da estratégia q  escolhida por C 

e, da mesma forma, obtém-se que a melhor estratégia de C, que também é independente da 

estratégia escolhida por L é: 
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21122211

1222*
aaaa

aa
q

−−+
−

= , e que resulta na recompensa: 

( )
21122211

21122211*,
aaaa

aaaa
qpC

−−+
−

= , o que mostra que as recompensas dos dois jogadores são 

iguais. 

 

3.2.4.10 Indução reversa 

 

Este é um método bastante interessante para analisar um jogo seqüencial, finito, de 

informação completa. Parte-se do final do jogo, eliminando as jogadas que levem aos piores 

resultados entre as opções do jogador em cada nó de decisão, até chegar à primeira rodada, 

quando deverá restar apenas a solução do jogo (FIANI, 2006). Para exemplificar, vamos 

analisar o jogo da figura 3: 

 
 

 

 

Figura 3: Exemplo de jogo na forma estendida 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 

No sub-jogo representado pelas duas primeiras opções do jogador A, este prefere a 

recompensa de 2 ao invés de 1; no sub-jogo representado pelas duas próximas opções, ele 

prefere a recompensa de 4 ao invés de 3; no próximo sub-jogo ele prefere a recompensa de 3 
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ao invés de – 1 e no sub-jogo representado pelas duas últimas opções ele prefere a 

recompensa de 4 ao invés de 1. Eliminando as estratégias desprezadas pelo jogador A, temos 

um novo jogo, um pouco mais simples, mostrado na figura 4: 

 
Figura 4: Exemplo de jogo na forma estendida após primeira eliminação 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Agora, vamos analisar em relação ao jogador B. No sub-jogo representado pelas duas 

primeiras opções ele prefere a recompensa 3 ao invés de 1 e no sub-jogo representado pelas 

duas últimas opções ele prefere a recompensa 2 ao invés de 0. De forma que o jogo fica 

reduzido ao jogo da figura 5:  

 
Figura 5: Exemplo de jogo na forma estendida após segunda eliminação 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Agora chegamos à primeira rodada do jogo, na qual o jogador A opta entre suas duas 

estratégias, sendo que ele prefere a recompensa de 3 ao invés de 2 e o resultado do jogo é 

dado pelo par de recompensas (3, 2), ou seja, o jogador A obterá 3 utilidades e B 2 utilidades, 

sendo que a seqüência de jogadas no jogo inicial são “baixo” para A, “alto” para B e “baixo” 

para A. 
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3.2.5 Jogos famosos 

 

Para os jogos com apenas dois jogadores e duas estratégias para cada um deles, 

existem 72 possibilidades diferentes. Dentre estes, 24 são simétricos, sendo que a maior parte 

destes possui resultados óbvios, restando 4 jogos simétricos de maior interesse (Quadro 21) 

(PIMENTEL, 2007, p.76): 

 

Ordem de preferência Nome do jogo Relação com o dilema do 
prisioneiro 

DC>DD>CC>CD Jogo do Impasse (Deadlock) Recompensa e punição 
trocadas 

DC>CC>DD>CD Dilema do prisioneiro - 
DC>CC>CD>DD Jogo do Covarde (Chicken) Inversão dos prêmios do 

“otário” 
CC>DC>DD>CD Jogo da Coordenação (Stag 

Hunt) 
Recompensa e tentação 
trocadas 

 

Quadro 21: Os quatro jogos sociais 
Fonte: Pimentel, 2007, p.76 

 

No quadro 21, C significa ação cooperativa e D, ação não cooperativa. 

A seguir são dados exemplos numéricos dos quatro jogos apresentados no quadro 21 

(PIMENTEL, 2007, p.77), onde, nos quadros apresentados, as estratégias sombreadas 

correspondem a Ótimos de Pareto e as em negrito são Equilíbrios de Nash. 

 

3.2.5.1 Jogo do Impasse 

 

Nesse caso, os dois jogadores não pretendem cooperar, sendo que portanto a tendência 

é de resultar em não cooperação, que nesse caso representa a solução, que é ao mesmo tempo 

equilíbrio de Nash e Ótimo de Pareto.  

 
        I                                                              
II 

C D 

C 1,1 0,3 
D 3,0 2,2 

 
Quadro 22: Jogo do impasse 
Fonte: Pimentel, 2007, p.77 
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3.2.5.2 Dilema do Prisioneiro (apresentado originalmente por A. W. Tucker) (DAVIS, 

1973) 

O único ponto de equilíbrio de Nash corresponde à não cooperação mútua, que não 

representa um Ótimo de Pareto, mostrando o dilema entre os interesses individuais e 

coletivos.  

 
       I                               
II 

C D 

C 2,2 0,3 
D 3,0 1,1 

 

Quadro 23: Dilema do prisioneiro 
Fonte: Pimentel, 2007, p.77 

 
3.2.5.3 Jogo do Covarde 

 

Considere o exemplo mais conhecido, que consiste de dois motoristas que combinam 

correr o mais rápido que puderem um de encontro ao outro, de forma que se não se desviarem 

haverá um choque possivelmente fatal para ambos. Caso um permanece no curso e o outro 

desviar, este último perde o jogo. Se ambos desviarem, não há vencedor. No quadro 24, C 

significa desviar e D, não desviar: 

 

       I                               
II 

C D 

C 0,0 -1,1 
D 1,-1 -5,-5 

 
Quadro 24: Jogo do covarde 
Fonte: Pimentel, 2007, p.77 

 

 

3.2.5.4 Jogo da Coordenação 

 

 Considere uma situação em que dois amigos combinam uma ação simultânea e estão 

indecisos em relação ao cumprimento do acordo. Um bom exemplo é o de dois estudantes que 

combinam ir ao último dia de aula com um corte de cabelo ridículo (PIMENTEL, 2007, p.78).  
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        I                              
II 

C D 

C 3,3 0,2 
D 2,0 1,1 

 
Quadro 25: Jogo da coordenação 

Fonte: Pimentel, 2007, p.78 
 
 

Além destes, temos mais dois jogos sociais importantes: 

 

3.2.5.5 Jogo da Coordenação Pura 

 

Um exemplo desse jogo é dado por duas pessoas que resolvem telefonar uma para a 

outra no mesmo instante. 

 
                                                         
 
 
 

 

Quadro 26: Jogo da coordenação pura 
Fonte: Pimentel, 2007, p.78 

 

3.2.5.6 Guerra dos Sexos 

 

Imagine um casal em que o homem gosta muito de futebol e não gosta muito de 

cinema, enquanto que a situação da mulher é exatamente o inverso. Eles precisam decidir o 

que fazer no final de semana: ir ao futebol ou ao cinema: 

 

          homem 
mulher 

cinema futebol 

cinema 2,1 0,0 
futebol 0,0 1,2 

 
Quadro 27: Guerra dos sexos 
Fonte: Pimentel, 2007, p.79 

 

 
 
 

 

        I                              
II 

A B 

A 1,1 0,0 
B 0,0 1,1 
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3.2.5.7 Jogo da localização11 (FIANI, 2006, p.147-158) 

 

Vamos buscar explicações racionais para o comportamento de candidatos a um cargo 

majoritário. Considere uma eleição para algum cargo majoritário (prefeito, governador ou 

presidente). Para simplificar a análise, vamos dizer que se trata da eleição para presidência do 

Brasil, no segundo turno, e que, portanto, só tem dois candidatos. Para tornar a análise mais 

interessante, vamos considerar que os candidatos possuam carreiras políticas baseadas em 

ideologias opostas: um é de direita e o outro é de esquerda. Seus nomes são João Canhoto 

(candidato da esquerda) e José Destro (candidato da direita). 

De acordo com suas trajetórias ao longo dos últimos anos, era de se esperar que seus 

discursos fossem bastante diferentes, com várias propostas conflitantes. Porém, o que se 

observa é que seus projetos de governos são muito semelhantes, praticamente coincidentes em 

vários itens. O que está acontecendo? Alguém foi “comprado”?  

Situações como essa são bastante comuns e podem ser explicadas por meio da Teoria 

dos Jogos. O objetivo de cada candidato é conquistar o maior número possível de eleitores. As 

pessoas possuem ideologias diversas, de modo que algumas com certeza votarão no candidato 

João Canhoto e outras em José Destro, mas uma grande parcela da população não tem posição 

tão definida, de modo que podem votar em um ou outro candidato e se decidirão por aquele 

cujas propostas mais se aproximem do que considerem certo. Mesmo que não seja 

estatisticamente estudado, existe uma média no comportamento eleitoral da população a que  

vamos chamar de “eleitor mediano” aquele que divide o eleitorado exatamente ao meio. Pela 

história ou por pesquisas, é possível se ter uma idéia de quais são as posições do eleitor 

mediano em relação a cada tema de importância na campanha e, então, os candidatos tentam 

se adequar o máximo possível a esse perfil. 

Na figura 6, considere que o número – 1 corresponda à posição de extrema esquerda e 

+ 1 à posição de extrema direita, enquanto que o 0 é a posição neutra. Consideremos que o 

eleitor mediano esteja na posição 0. Onde cada candidato deve posicionar seu discurso? 

Vamos supor que João Canhoto, fiel às suas origens, se posicione em – 0,8 e que José Destro 

em + 0,4. Nesse caso, João Canhoto deve ganhar os votos entre – 1 e – 0,8 e José Destro deve 

conquistar os votos entre + 0,4 e + 1 e os dois devem disputar os votos entre – 0,8 e + 0,4, 

                                                 
11 Este jogo pode ser utilizado para entendermos a localização de lojas concorrentes, que costumam se 
estabelecer muito próximas umas das outras. Em Patos de Minas, temos três lojas de fotografia na mesma 
esquina (rua Major Gote com José de Santana). Lojas de sanduíches muito próximas dando até um apelido para a 
rua Agenor Maciel que é chamada de “Rua da Fome”. 
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sendo que, se a população estiver distribuída de forma aproximadamente uniforme, os votos 

devem ser divididos ao meio. Nesse caso temos: 

 

 

                              João Canhoto                                 José Destro 

 

                              

  

               – 1        – 0,8                     – 0,2         0                +0,4                              + 1 

 

Figura 6: Exemplo de jogo da localização 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Assim sendo, o candidato José Destro vence a eleição com aproximadamente 60% dos 

votos. Porém, como o candidato João Canhoto pode alterar seu discurso para aumentar seus 

votos? Obviamente aproximando-se do eleitor mediano. O candidato que estiver mais 

próximo desse local tem mais chances de vitória, portanto, apesar das ideologias, os projetos 

de governo tendem a serem muito parecidos entre si e próximos do eleitor mediano. 

Observe que, quando os dois candidatos estão na posição do eleitor mediano, existe 

um equilíbrio de Nash, pois um candidato não mudará sua posição caso o outro o faça. Ou 

seja, esta é a melhor posição independentemente da estratégia do outro candidato. Na prática, 

o que se observa são os dois candidatos muito próximos da posição do eleitor mediano, 

estando o candidato de esquerda levemente à esquerda e candidato de direita levemente à 

direita, divergindo apenas ligeiramente. 

            

3.2.5.8 Tragédia dos comuns (ou problema dos recursos comuns) 

  

Este jogo já é descrito por Rousseau no século XVIII (MARINHO, 2005, p.29) e 

existem várias versões, todas descrevendo, obviamente, o mesmo aspecto das relações sociais. 

Nas palavras do próprio Rousseau, citado pelo autor: 

 
Em uma caçada de veado, cada um sabia que era sua obrigação permanecer 
lealmente em seu posto; mas se uma lebre aparecesse, não duvidemos que qualquer 
deles a perseguiria e, desde que apanhasse sua presa, pouco se preocuparia com o 
fato de ter levado os companheiros a perder a deles. (MARINHO, 2005, p.29).  
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Por causa desta versão citada por Rousseau, este jogo também é conhecido por “jogo 

da caça à lebre”. O que importa é o fato de uma pessoa deixar de cumprir uma obrigação 

social para conseguir uma vantagem individual (sonegar impostos, jogar lixo na rua, furar fila, 

parar o carro no meio da rua para alguém descer etc). Nestas situações, a pessoa considera que 

o ganho individual é grande e o prejuízo coletivo é insignificante. 

Suponha que exista uma área de cerrado pertencente à prefeitura e na qual se pretende 

criar futuramente um parque municipal, para preservação da fauna e flora. Algumas pessoas 

perceberam que existe uma grande quantidade de pés de gabiroba (fruta nativa do cerrado e 

muito apreciada) naquela área. Então, algumas pessoas começam a coletar as frutas e vender 

na cidade. Suponha que o preço do quilo de gabiroba é de R$1,00 e que a receita total diária 

dependa do número n de coletores de acordo com a função: 220)( nnnR −= . Além disso, há 

um custo diário de R$4,00 por coletor com transporte e alimentação. 

Existe uma lei da economia, conhecida como “lei dos rendimentos marginais 

decrescentes”, que diz que a receita total )(nR  aumenta quando se aumenta o número de 

coletores )(n , mas que, quanto maior for o número de coletores, mais lentamente cresce a 

produção, de forma que em algum instante o aumento de receita total devido ao aumento de 

um coletor será igual ao aumento no custo de produção (c’): ')(' cnR =  (FIANI, 2006, p.165), 

em que a derivada ( )xR'  representa a receita marginal e c’ representa o custo marginal, que, 

neste caso, é igual ao custo fixo de R$4,00. 

Para a comunidade dos coletores, não é conveniente que se aumente o número de 

coletores a partir desse ponto, pois o aumento na receita será menor que o aumento do custo. 

Nesse momento, temos o lucro total máximo.  

O problema é que cada pessoa analisa a situação apenas em relação ao seu resultado, 

ou seja, se ele conseguir colher uma quantidade que ao menos cubra seus custos, é 

conveniente ir para a coleta, pouco importando o que ocorre com a receita total do grupo. 

Dessa maneira, o número de coletores irá aumentar até que a receita média de cada um seja 

igual ao custo individual de produção, ou seja: c
n

nR =)(
 (FIANI, 2006, p.166). 

Como consequência, o lucro médio se reduz a zero e o “mundo fica sendo dos espertos 

que coletarem mais”. Apesar de ser uma situação ineficiente para a coletividade, é um 

Equilíbrio de Nash, pois para cada um é melhor ir coletar, independente dos demais. 

Observe que, além da ineficiência financeira, existe ainda o problema de depredação 

da área de coleta, mostrando a necessidade de alguma forma de controle. 
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3.2.5.9 Modelo de Cournot 

 

Este jogo é considerado um dos primeiros trabalhos em Teoria dos Jogos e “a mais 

antiga formalização entre oligopolistas”, (BÊRNI, 2004, p.88), publicado em 1838 por 

Cournot (1801-1877). Trata-se de uma empresa monopolista para determinado produto. Um 

empreendedor resolve entrar no mercado, sendo que tem capacidade para produzir um 

produto idêntico e aos mesmos custos. Após várias ações e reações, o mercado tende a se 

estabilizar com um preço (comum para as duas empresas), que é menor que o preço de 

monopólio, porém, maior que o da situação de livre concorrência (infinitas empresas 

semelhantes). 

Como os produtos são idênticos, os consumidores optam pelo menor preço, o que leva 

as empresas a praticarem preços iguais (ou com diferença apenas marginal), e com isso as 

empresas decidem as parcelas de mercado pela quantidade do produto. 

Vamos descrever um exemplo, de acordo com Fiani (2006, p.126-129): 

O mercado de água mineral de uma cidade mineira é disputado por apenas duas 

empresas (1 e 2), sendo: 

R 1 e R 2 as receitas das empresas 1 e 2.  

L 1 e L 2 os lucros das empresas 1 e 2. 

q 1 e q 2 as quantidades vendidas pelas empresas 1 e 2. 

C 1 e C 2 os custos das empresas 1 e 2. 

 

Considere que: 

22

11

21
2

222

21
2

111

4

4

22100

22100

qC

qC

qqqqR

qqqqR

⋅=

⋅=

⋅⋅−⋅−⋅=

⋅⋅−⋅−⋅=

 

Então, como lucro é a diferença entre receita e custo: 

( ) 12
2

1121
2

11111 2962422100 qqqqqqqqCRL ⋅⋅−+⋅−=⋅−⋅⋅−⋅−⋅=−=  

( ) 21
2

2221
2

22222 2962422100 qqqqqqqqCRL ⋅⋅−+⋅−=⋅−⋅⋅−⋅−⋅=−=  

Ou seja, para a empresa 1, a quantidade 2q  é uma constante, pois é definida pela 

empresa 1 e vice-versa. Calculando as derivadas dos lucros em relação às respectivas 

quantidades: 
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21
1

1 2964 qq
q

L
⋅−+⋅−=

∂
∂

 

12
2

2 2964 qq
q

L
⋅−+⋅−=

∂
∂

 

Aplicando-se o teste da segunda derivada: 







=⋅−+⋅−

=⋅−+⋅−

02964

02964

12

21

qq

qq
  , de onde vem que 1621 == qq  unidades. 

Para estes valores, a derivada segunda é negativa e, portanto, o ponto é um máximo 

relativo, como podemos verificar abaixo. 

4
2

1

1
2

−=
∂

∂

q

L
 

4
2

2

2
2

−=
∂

∂

q

L
 

O domínio das funções lucros é: ∞<≤ q0  e, portanto, não faz sentido supor que o 

lucro máximo ocorra nos extremos deste intervalo. 

Para observarmos mais de perto este resultado, consideremos a forma estratégica para 

duas quantidades (Quadro 28): 

 

           Empresa 2                  

Empresa 1 

14 unidades 16 unidades 

14 unidades 560,560 504,576 

16 unidades 576,504 512,512 

 

Quadro 28: Exemplo do modelo de Cournot 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

O resultado encontrado como sendo ponto de lucros máximos não o são em verdade. 

Observe que se cada empresa produzir apenas 14 unidades ao invés das 16 unidades 

encontradas, seus lucros são maiores. Este ponto é um ótimo de Pareto, porém, não é um 

equilíbrio de Nash, já que as empresas ficam tentadas a aumentar a produção e com isso lucrar 

mais. Já a situação em que ambas produzem 16 unidades, representa um equilíbrio de Nash, 
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sendo, portanto, mais estável, já que nenhuma das empresas tem incentivo para mudar de 

estratégia, ou seja, estão utilizando a melhor estratégia, dada a estratégia da concorrente. 

Pela análise desse último parágrafo, percebe-se que não é possível uma empresa 

melhorar sozinha sua situação, mas se ambas agirem em conjunto, podem atingir uma 

situação que é melhor para as duas. No exemplo anterior, se as empresas se comprometerem a 

dividir o mercado exatamente ao meio, já que são empresas idênticas com produtos idênticos, 

tem-se: 

5761241296

12

0896

496422100

2
21

2
121

2
1121

21

=⋅−⋅==
=

=⋅−=
∂
∂

⋅−⋅=⋅−⋅⋅−⋅−⋅==

==

LL

q

q
q

L

qqqqqqqLL

qqq

 

Esta é a melhor situação para as duas empresas, mas, diferentemente do equilíbrio de 

Nash correspondente a 1621 == qq , agora as empresas são tentadas a mudarem 

unilateralmente de estratégia, visto que seus lucros aumentariam. Por exemplo: digamos que a 

empresa 1 diminua seu preço de modo a aumentar suas vendas para 131 =q , enquanto que a 

empresa 2 veria suas vendas caírem para 112 =q : 

52842100

63442100

21222

12111

=⋅−⋅⋅−⋅=

=⋅−⋅⋅−⋅=

qqqqL

qqqqL
 

Então, apesar da cooperação apresentar resultados melhores, é uma situação bastante 

instável e, além disso, normalmente é ilegal, representando o chamado “cartel”. 

O modelo de Cournot permite uma expansão quanto ao número de empresas. Se forem 

feitas as mesmas análises para n empresas, temos: as seguintes situações:  

O preço de mercado é dado, agora, por uma função de demanda linear do tipo: 

( ) ∑
=

⋅−=
n

i
iqbAqp

1

 , onde q é a quantidade total vendida, sendo ∑
=

=
n

i
iqq

1

. 

A receita de cada empresa é: ( ) ∑
≠

⋅⋅−⋅−⋅=⋅=
n

ij
jiiii qbqqbqAqqpR 2  

No somatório, consideram-se todas as empresas, com exceção da empresa cuja receita 

está sendo calculada. Como no caso de duas empresas, vamos considerar que os custos sejam: 

ii qcC ⋅= . Então, o lucro de cada empresa será: i

n

ij
jiiii qcqbqqbqAL ⋅−⋅⋅−⋅−⋅= ∑

≠

2  



 
 

 

66 

 

Calculando a derivada e igualando-a a zero temos: 

02 =−⋅−⋅⋅−=
∂
∂

∑
≠

cqbqbA
q

L n

ij
ji

i

i . 

Como as empresas têm funções-lucro idênticas é lógico imaginar que dividem o 

mercado igualmente, de forma que ( ) i

n

ij
j qnbqb ⋅−⋅=⋅∑

≠

1 , então: 

( )

( )

( )1

01

012

+⋅
−=

=−⋅+⋅−

=−⋅−⋅−⋅⋅−=
∂
∂

nb

cA
q

cqnbA

cqnbqbA
q

L

i

i

ii
i

i

 

 

Por exemplo, vamos analisar o caso de três empresas idênticas que dominam o 

mercado, com: 

( )
( ) ∑−=

⋅=

i

ii

qqp

qqC

100

4
 

Então, A=100, b = 1, c = 4 e n = 3, logo, cada empresa venderá, no equilíbrio, uma 

quantidade igual a: 

( ) 24
131

4100 =
+⋅
−=iq  

A venda total do setor será de 3.24 = 72 unidades, o preço de mercado será 100 – 72 = 

28, e o lucro de cada empresa: ( ) ( ) .5762442428 =⋅−⋅   

Mas o que aconteceria se ao invés de 3 fossem 23 empresas? Verifique que: 

( ) ( ) .164448,92234,4 =⋅−⋅==⋅== Ltotalproduçãoqi Se o número de empresas 

aumentar, o preço e o lucro caem, até que na situação hipotética com infinitas empresas 

idênticas, o preço ficaria igual ao custo e o lucro tenderia a zero. Essa é a situação conhecida 

por “mercado perfeitamente competitivo”. 

 

3.2.5.10 Modelo de Bertrand 

 

O modelo de Cournot,visto anteriormente se adapta a empresas nas quais fazer 

alterações na quantidade produzida é mais difícil, sendo que, então, este é o aspecto mais 

importante nas decisões. Por outro lado, quando a alteração na quantidade é algo simples e o 
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preço torna-se a variável estratégica, é mais útil utilizar o chamado modelo de Bertrand 

(devido a Joseph Louis François Bertrand (1822-1900)).  

Considere um duopólio em que as empresas idênticas concorrem no preço em relação 

a produtos semelhantes, não necessariamente considerados idênticos pelos consumidores, 

sendo: 

R 1 e R 2 as receitas das empresas 1 e 2. 

L 1 e L 2 os lucros das empresas 1 e 2. 

q 1 e q 2 as quantidades vendidas pelas empresas 1 e 2. 

C 1 e C 2 os custos das empresas 1 e 2. 

Considere, por exemplo, que: 

122

211

2100

2100

ppq

ppq

+⋅−=

+⋅−=
 

e 

22

11

qC

qC

=

=
 

Então, as receitas são: 

( )
( ) 212

2
2122222

121
2

1211111

10022100

10022100

pppppppqpR

pppppppqpR

⋅+⋅+⋅−=+⋅−⋅=⋅=
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Os lucros são dados por: 

( )

( )
1212

2
2

12212
2

22

2121
2

1

21121
2

11

1001022

21001002

1001022

21001002

ppppp

ppppppL

ppppp

ppppppL

−−⋅+⋅+⋅−=
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Para a empresa 1, o preço praticado pela 2 é uma constante e vice-versa. Então, se 

encontrarmos os preços que conduzem aos lucros máximos, vamos nos utilizar do teste da 

segunda derivada. Calculando as derivadas dos lucros em relação aos respectivos preços: 
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Então: 
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De onde vem: 

3421 == pp  

Observe que as segundas derivadas são negativas para estes preços: 

4

4

2
2

2
2

2
1

1
2

−=
∂

∂

−=
∂

∂

p

L

p

L

  

Logo, essa situação equivale a um ponto de máximo, de onde se obtém que: 

6621 == qq , de forma que os lucros são: 217866663421 =−⋅== LL . 

Os domínios das funções-lucro são ∞<≤ p0 , e, portanto, não faz sentido que o lucro 

máximo ocorra nos extremos desse intervalo. 

 

3.2.5.11 Modelo da Liderança de Quantidades (Stackelberg) 

 

O nome deste modelo deve-se a seu criador Heinrich von Stackelberg (1905-1946). 

Considere duas empresas decidindo que quantidades produzir, mas, diferentemente do 

modelo de Cournot, agora uma das empresas (empresa 1) decide antes da outra quanto irá 

produzir. A empresa que decide primeiro será chamada de “líder”, enquanto a segunda 

empresa será chamada de “seguidora”. Dessa forma, a líder irá escolher uma quantidade que 

induza a seguidora a produzir uma quantidade adequada à maximização dos lucros da líder.             

Vamos considerar que o preço de mercado seja dado por: ( )21 qqbAp +−= . 

As receitas totais das empresas serão: 

          
21

2
22222

21
2

11111

qqbqbqAqpR

qqbqbqAqpR

⋅⋅−⋅−⋅=⋅=

⋅⋅−⋅−⋅=⋅=
 

 Consideremos que os custos sejam: 

          
22

11

qcC

qcC

⋅=

⋅=
 

 Nesse caso, a seguidora considera a quantidade produzida pela líder como sendo dada, 

ou seja, como uma constante, da mesma maneira que no modelo de Cournot. Então, a 
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quantidade produzida pela seguidora, que dá lucro máximo, pode ser obtida da seguinte 

forma: 

         

b

cqbA
q

cqbqbA
q

L

qcqbqqbqAL

2

02

1
2

21
2

2

2
2

22122

−⋅−
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=−⋅−⋅−=
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A líder conhece, ao menos em teoria, essa quantidade que a seguidora deverá produzir. 

Dessa forma, o lucro da líder é dado por: 
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1
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 −⋅−
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Calculando a derivada do lucro e igualando-a a zero, obtemos: 

      
b

cA
q

21

−=   

Substituindo este resultado na quantidade da seguidora, temos: 

     
b

cA
q

42

−=  

Observe, portanto, que a líder está em melhores condições que a seguidora. 

 

3.2.5.12 Jogo do apadrinhamento (FIANI, 2006, p.185-189) 

 

Imagine uma eleição para prefeito de uma cidade com dois candidatos, um da situação 

e outro da oposição. Eles precisam decidir se prometem cargos a seus cabos eleitorais, caso 

vençam a eleição. Além disso, imaginam que os eleitores vão conhecer suas decisões, de 

forma que influirão nas eleições de duas maneiras: primeiro positivamente, pois os cabos 

eleitorais trabalharão mais na esperança de ter os empregos e, por outro lado, negativamente, 

pois os eleitores não aprovam esse tipo de atitude dos candidatos. 

Essa situação representa um jogo de soma zero, pois, para que um candidato ganhe 

eleitores, o outro deve perdê-los e mesmo que esses estivessem entre os indecisos, podemos 

considerar que o outro candidato deixou de ganhá-los. Dessa forma, iremos representar na 

matriz do jogo apenas as recompensas do candidato de oposição, que, vamos supor, sejam 

(Quadro 29): 
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                    Candidato da situação 

 

Candidato da oposição 

Promete Não promete 

Promete 50% 60% 

Não promete 20% 40% 

 

Quadro 29: Jogo do apadrinhamento 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
O candidato de oposição deseja maximizar suas recompensas enquanto que o da 

situação quer minimizá-las. Por este motivo, podemos tentar solucionar o jogo procurando o 

maxmin para o candidato da oposição e o minimax para o candidato da situação. Dessa 

maneira, o candidato de oposição preferirá jogar em “Promete”, onde estão suas maiores 

recompensas, enquanto que o candidato da situação também irá optar por “Promete”, onde 

estão as menores recompensas para seu adversário. Dessa maneira, ambos agindo 

racionalmente prometem cargos a seus cabos eleitorais, independentemente de serem a favor 

dessa prática. 

 

3.2.5.13 Jogo da entrada 

Considere um segmento do mercado em que há uma empresa monopolista, e uma 

concorrente em potencial está para decidir se entra ou não neste ramo. A empresa dominante 

deve, então, decidir se reage ou não à possível entrada da outra. Vamos supor que as 

recompensas sejam (Quadro 30): 

 

 

                                Entrante 

Monopolista 

Entra Não entra 

Luta -1,-1 3,0 

Acomoda 1,1 3,0 

 

Quadro 30: Jogo da entrada 
Fonte: Bêrni, 2004, p.96 

 

Vamos procurar equilíbrios de Nash nesse jogo, sendo que, para isso, vamos marcar 

com “m” as melhores respostas da Monopolista dadas as jogadas da Entrante e com “e” as 

melhores respostas da Entrante dadas as jogadas da Monopolista (Quadro 31): 
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                                Entrante 

Monopolista 

Entra Não entra 

Luta -1,-1 (m)3,0(e) 

Acomoda (m)1,1(e) (m)3,0 

 

Quadro 31: Equilíbrios de Nash e o jogo da entrada 
Fonte: Bêrni, 2004, p.96 

 

Então, temos dois equilíbrios de Nash. Mas observe que enquanto o par de estratégias 

“acomoda-entra” realmente corresponde a uma situação razoável do ponto de vista das 

empresas, o par “luta-não entra” parece estranho quando analisado pela Monopolista, pois 

porque deveria lutar se a outra empresa não vai entrar no mercado?  

Este problema apareceu porque a definição de equilíbrio de Nash não considera a 

ordem em que as decisões são tomadas, ou seja, a análise é feita considerando o jogo como 

sendo simultâneo. Se por outro lado imaginarmos as empresas decidindo em uma determinada 

ordem, a situação fica mais compreensível.  

Se primeiro a Entrante resolve que entrará no mercado, então a melhor resposta da 

Monopolista é acomodar, de acordo com um dos equilíbrios de Nash. Obviamente, se a 

Entrante resolve não entrar, a Monopolista não tem porque lutar, contrariando o segundo 

equilíbrio de Nash. 

Invertendo a ordem, temos que se a Monopolista resolve acomodar, a melhor resposta 

da Entrante é entrar, o que representa um equilíbrio de Nash. Se por outro lado a Monopolista 

lutar, é preferível para a Entrante não entrar no mercado, o que está de acordo com o segundo 

equilíbrio de Nash, que agora deixa de ser estranho. 

Dessa forma, a solução do jogo depende da ordem em que os jogadores tomam suas 

decisões, ou seja, deve ser analisado como um jogo seqüencial. 

A estratégia “luta” da Monopolista pode ser, por exemplo, investindo pesado em 

propaganda ou, caso isso não seja suficiente para convencer a Entrante de sua disposição para 

a disputa do mercado, investir em capital imobilizado: melhorando a sua infra-estrutura, 

adquirindo terreno para ampliação de suas instalações ou comprando um caro equipamento. 

Este tipo de investimento não é normalmente fácil de ser desfeito, a não ser à custa de 

prejuízos consideráveis, e, dessa maneira, mostrar para a Entrante o quão disposta está para 

lutar pelo mercado que atualmente detém, desestimulando a entrada da concorrente. 
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No jogo da entrada, assim como em uma ameaça de guerra, uma estratégia a ser 

analisada consiste na criação de ameaças. A empresa Monopolista deve deixar bem claro que 

lutará contra a entrada da concorrente, pois é necessário que a outra empresa acredite na 

ameaça de luta e por isso, talvez desista da empreitada. 

Nesse sentido, de acordo com Davis (1973): 

 
[...] um jogador vê-se, algumas vezes, impedido de usar certas estratégias de que 
disporia, fossem outras as condições. Um dos paradoxos dos jogos de soma não-zero 
é o de que a restrição quanto à escolha de um jogador pode resultar em vantagem 
para ele. (DAVIS, 1973, p.99). 

 

Esta tática pode ser usada deliberadamente. No jogo do covarde (Quadro 24), se um 

dos motoristas retirar o volante de seu carro e o lançar pela janela à vista do adversário, ele 

aparentemente se enfraquece por não poder mais se desviar, mas, por outro lado, torna sua 

ameaça de não desviar crível ao outro que então pode desistir da luta, devido ao prejuízo 

iminente. Por isso, em uma “guerra”, “quando cercar o inimigo, deixe uma saída para ele, 

caso contrário, ele lutará até a morte” (TZU, 2006, p.76). Se estiver em desvantagem, 

“coloque suas tropas em situações sem saída, e seus homens preferirão morrer a fugir.” (TZU, 

2006, p.104). Um gerente utiliza a estratégia da dissuasão quando ao cabo de uma negociação 

diz não poder mais baixar o preço, pois chegou ao limite imposto pelo proprietário. Dessa 

forma, mostra a impossibilidade de recuar e deixa ao comprador a decisão de desistir do 

negócio ou aceitar as condições atuais, assim, o gerente transforma uma fraqueza em força. 

      

3.2.5.14 Leilões 

 

Os leilões representam locais com atraentes aplicações da Teoria dos Jogos. Como 

primeiro exemplo, considere um famoso jogo, conhecido por Leilão do dólar. Imagine um 

leilão de lances abertos, ou seja, de conhecimento público, em que, a cada lance, abre-se a 

possibilidade de novos, de modo que o leilão termina apenas quando nenhum participante 

cubra o maior lance dado. O modelo mais comum deste tipo de leilão é aquele em que o 

jogador que der o maior lance ganha o bem e deve pagar o valor de seu maior lance.  

Porém, vamos introduzir uma regra extra: o jogador que der o segundo maior lance, 

apesar de não ter direito sobre o bem, deve pagar o valor de seu maior lance. Nesse formato, 

normalmente ocorre um fato surpreendente: os lances ultrapassam o valor do bem, de forma 

que o organizador do mesmo tem lucro. Martin Shubik (1926-   ) é o criador desse leilão, 

sendo que o bem leiloado foi uma cédula de um dólar, daí seu nome, que possui a vantagem 
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de possuir o mesmo valor, claramente conhecido, para todos. (BAZERMAN, 2004, p.104; 

MARINHO, 2005, p.30). Quando os lances aproximam-se de 1 dólar o leilão aparentemente 

deveria se encerrar, porém o jogador do segundo maior lance, digamos que seja U$0,99 contra 

o maior de U$1,00, considera mais vantajoso dar um lance de U$1,01 e vencendo o leilão 

perder apenas U$0,01 ao invés de U$0,99. Este tipo de raciocínio leva os donos dos dois 

maiores lances a uma corrida, aparentemente irracional, que termina com o maior lance em 

aproximadamente U$3,40, nas experiências realizadas por Shubik (MARINHO, 2005). 

Para Bazerman (2004), a ação racional diante deste leilão é a simples não participação, 

pois o mesmo representa uma armadilha, por ser aparentemente atraente, mas como a situação 

é simétrica, ou seja, qualquer outro participante também considerará interessante participar, 

acaba por gerar a situação descrita anteriormente. 

Porém, muitas situações reais parecem obedecer a esta lógica, e muitas pessoas 

participam dando lances bem acima dos valores envolvidos. Na guerra do Vietnam, os 

Estados Unidos, mesmo percebendo que não poderiam vencer, continuaram por muito tempo 

em combate, a altos custos financeiros e sociais. A construção do avião “Concord”, 

patrocinado por França e Inglaterra, revelou-se economicamente inviável, mas o projeto não 

foi interrompido, afinal, já se havia investido muito dinheiro, além do descrédito gerado pelo 

abandono.  

Outro exemplo são as redes de televisão que iniciam um programa imediatamente após 

o término do anterior, de modo que o telespectador só percebe a mudança quando já assistiu 

trechos do novo programa e, então, tem boas possibilidades de continuar assistindo, mesmo 

que preferisse ter trocado de canal. 

Outro tipo importante de leilão é o chamado “leilão de envelopes lacrados”, que 

passamos a analisar. Os leilões de bens públicos no Brasil apresentam normalmente a seguinte 

configuração: cada participante coloca sua proposta em um envelope lacrado, que é entregue 

ao órgão promotor do leilão. Vence o maior lance, que, então, deve pagar o valor colocado no 

envelope e obtém a posse do bem leiloado. Para se garantir, normalmente o leiloeiro 

estabelece um preço mínimo para o bem, pois se isto não for feito, ou se o preço mínimo for 

muito inferior ao valor real do bem, existe uma tendência ao valor do maior lance ser também 

muito menor que o valor real. Vamos verificar essa situação um pouco mais de perto, 

considerando que não haja preço mínimo, que cada jogador conhece apenas sua avaliação do 

bem e que os lances são simultâneos e em envelopes lacrados. Novamente aqui nos 

basearemos em Fiani (2006, p.330-334). 
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Apesar de não conhecer as avaliações dos demais, cada jogador supõe um valor 

máximo (v max) e um mínimo (v min ), que sejam válidos para todos os envolvidos, e por não 

poder saber como os lances irão se distribuir neste intervalo, pode raciocinar considerando 

que estes sejam aleatórios, o que seria equivalente a imaginar que se distribuem 

uniformemente. O valor do bem atribuído por cada jogador será designado por (v i) e o lance 

que este dará é um valor que depende de sua avaliação do bem, ou seja, L(v i). Dessa forma, a 

recompensa de um jogador será: 

 

, se vencer o leilão. 

, se não vencer o leilão. 

 

Observe que se o jogador não der o maior lance ele não vence o leilão e tem uma 

recompensa nula, visto que não terá nenhuma despesa e nem obterá o bem. Obviamente que 

poderíamos ter atribuído alguma recompensa negativa neste caso, referente a custos 

necessários à participação no leilão, mas para simplificar a análise, vamos considerá-los 

desprezíveis. O jogador que vence o leilão não tem como recompensa o próprio bem, visto ter 

que pagar pelo mesmo. Assim, sua recompensa será a diferença entre o valor que atribui ao 

bem e o valor ofertado, que deverá ser pago. 

O lance de um jogador deve ter o objetivo de maximizar sua recompensa. Além disso, 

o que é preciso acontecer para que vença o leilão é que seu lance seja o maior, de forma que 

ele deve prever os lances dos demais e, então, dar seu próprio lance um pouco acima, mas 

sem se aproximar do valor atribuído por ele ao bem, pois senão sua recompensa tende a zero. 

Dessa forma, todos os jogadores acabam dando lances inferiores às suas avaliações do bem.  

O chamado “leilão holandês” é diferente no formato, porém, em relação à análise e aos 

lances, é equivalente ao leilão de primeiro preço. Agora o leiloeiro fala os valores pelos quais 

está disposto a vender o bem, reduzindo-os progressivamente, até o momento em que alguém 

manifeste o interesse de adquirir o bem por aquele valor. 

Vejamos agora o chamado “leilão de segundo preço” (ou leilão de Vickrey), no qual 

os lances são também depositados em envelopes lacrados, só que o vencedor, aquele que deu 

o maior lance, recebe a posse do bem mediante o pagamento não do seu, mas do segundo 

maior lance. Aparentemente, há uma vantagem para os participantes do leilão e, em 

consequência, um prejuízo para o leiloeiro. O que ocorre é que o jogador deve tentar prever os 

lances dos demais e então fazer seu próprio lance um pouco maior. No caso do leilão do 

segundo preço em relação ao leilão holandês, diminui a preocupação com o fato de seu lance 
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se aproximar do valor atribuído por ele ao bem, pois, afinal, ele irá pagar, caso vença, o 

segundo maior lance e não o seu. Assim, os participantes tendem a fazer ofertas que 

correspondam às suas avaliações do bem. 

Já o chamado “leilão inglês” é realizado no seguinte formato: o leiloeiro anuncia 

valores crescentes para o bem. Os participantes devem se retirar do recinto quando o valor 

ultrapassar o que estão dispostos a pagar. Quando o penúltimo participante se retirar, o leilão 

é encerrado e o vencedor é aquele que permaneceu, que deve pagar o valor referente à saída 

do penúltimo. Este tipo de leilão é equivalente ao leilão de segundo preço e aqui fica claro 

que o bem será vendido por um preço que corresponde à verdadeira avaliação do penúltimo 

participante a se retirar e que o vencedor estava disposto a permanecer no recinto até o valor 

se igualar à sua avaliação, que normalmente deve ser bem próxima da avaliação do penúltimo, 

já que estes últimos a se retirarem são os mais interessados e, portanto, maiores conhecedores 

do bem. 

Por fim, vamos descrever o chamado “leilão de espectro”, criado com base na Teoria 

dos Jogos, que é um leilão de primeiro preço, onde os lances são depositados em envelopes 

lacrados e posteriormente abertos para conhecimento público. A partir daí se faz nova rodada 

de lances em envelopes lacrados, que são depois abertos e assim repetidamente até que 

nenhum participante aumente seu lance, por quantas rodadas forem necessárias. Ou seja, os 

jogadores, a partir da segunda rodada, tomam suas decisões conhecendo as decisões anteriores 

dos demais. 

Em todos estes exemplos de leilões é plausível supor que os participantes sejam 

racionais e que a Teoria dos Jogos seja aplicável, o que mostra sua utilidade. 

Um último aspecto dos leilões é a chamada “maldição do vencedor”, que se deve ao 

fato de o vencedor pagar pelo bem um valor superior ao que ele realmente vale. Isto pode 

ocorrer pela dificuldade em se conhecer o verdadeiro valor, como no caso de ações, ou pela 

vontade de vencer o leilão, como no caso do leilão do dólar. 

 

3.2.5.15 Seguros 

   

Em muitas situações, as informações a respeito dos jogadores não são de 

conhecimento mútuo, afinal, existem muitos dados a nosso respeito que ninguém jamais 

saberá. Quando compramos um produto qualquer de uma empresa, também não temos acesso 

a todos os dados importantes. Diz-se que estamos diante de uma situação de assimetria de 
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informação (FIANI, 2006). E nesses casos, podemos ser obrigados a nos decidirmos levando 

em conta apenas uma média da população. 

Para exemplificar esse problema de assimetria de informações, vamos imaginar o caso 

do estabelecimento de preços por uma seguradora. Inicialmente, vamos supor que a empresa 

fez uma pesquisa estatística para encontrar o risco médio associado à população-alvo do 

seguro e, então, fixou seu preço baseando-se nesta média. 

As pessoas que estiverem abaixo da média, ou seja, cujos riscos são menores, 

considerarão que o preço é muito alto e, no geral, não contratarão o seguro. Por outro lado, as 

pessoas com riscos acima da média acharão os preços atrativos e devem adquirir o seguro. 

Mas nesse caso, a seguradora terá um resultado econômico abaixo do esperado e teria por 

solução refazer sua pesquisa desconsiderando a parcela da população que não irá adquirir o 

seguro, ou seja, a parcela de baixo risco. Como resultado, o risco médio eleva-se e, em 

consequência, o valor do seguro. A situação é idêntica à inicial, de modo que o processo irá se 

repetir até um ponto em que o preço estaria tão alto que praticamente ninguém compraria o 

seguro. 

A solução seria estabelecer o preço individualmente, ou seja, cada cliente pagaria um 

valor específico de acordo com suas características. Mas, como já foi dito, as informações não 

são todas de conhecimento público e, portanto, a seguradora não possui meios para definir 

com precisão o preço justo. Além disso, suponha que você vá comprar um produto, que não 

seja seguro, como, por exemplo, um sorvete, e fica sabendo que a sorveteria cobra de acordo 

com o perfil do cliente. Você certamente não aceitaria essa situação, a não ser que se encontre 

entre aqueles de menores preços. 

Com os seguros, existe a diferenciação de preços por perfil, que é aceita até com 

naturalidade, pois se justifica, já que as características dos clientes são muito relevantes nos 

custos (este é também o caso dos planos de saúde).  

Para que o processo não seja muito pessoal, dependendo das características de cada 

pessoa e da habilidade do empregado da seguradora em distingui-las, utilizam-se planilhas de 

características que fornecem parcelas do preço final. Assim, por exemplo, o seguro de 

automóvel é mais barato se o motorista for mulher. Se você é homem, jovem, solteiro e reside 

numa cidade com alto índice de roubo de carros, você se encontra na faixa de alto risco e o 

preço que pagará será um pouco acima da média. 



 
 

 

77 

 

4 PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO 

 

 

     O conteúdo de otimização apresenta características relevantes: é uma aplicação do 

cálculo presente em vários contextos; soluciona questões complexas de maneira eficiente e 

elegante; é contextualizável em inúmeros ramos da atividade humana; está relacionada com 

situações-problema, o que leva a uma exigência de interpretação de textos e modelação 

matemática. 

     Todas estas características, aparentemente favoráveis a um bom desenvolvimento 

deste conteúdo nas atividades escolares, não representam uma garantia de aprendizagem e 

satisfação de alunos e professores. Minha experiência com este assunto não era satisfatória, 

por perceber um conteúdo que apresentava boas possibilidades de intervenção didática, mas 

não resultando em aprendizagem significativa dos alunos. Era necessário buscar novas 

alternativas de ensino para melhorar essa situação. 

     Dessa forma, em um primeiro momento da pesquisa, procuramos verificar, nos 

livros de Cálculo mais utilizados pelos alunos do curso de Administração de Empresas do 

Centro Universitário de Patos de Minas, como eram apresentados e trabalhados os Problemas 

de Otimização. 

 

4.1 ANÁLISE DA APRESENTAÇÃO DO CONCEITO DE OTIMIZAÇ ÃO EM 

LIVROS DE CÁLCULO 

 

No quadro 32 estão apresentados os três livros que foram analisados: 
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Título Autores Editora Edição Ano Capítulos analisados/páginas 
Cálculo: Um 
Novo 
Horizonte 
Volume 1 

Howard 
Anton 

Bookman 6ª 2000 Capítulo 6: Aplicações da Derivada 
6.2: Problemas aplicados de máximo e mínimo 
(p.339 a 352) 

Matemática 
Aplicada: 
Administração
, 
Contabilidade 
e Economia 

Larry J. 
Goldstein; 
David C. 
Lay; 
David I. 
Schneider 

Bookman 8ª 2000 Capítulo 2: Aplicações da derivada 
2.5: Problemas de otimização (p.140 a 146) 
2.6: Mais problemas de otimização (p.146 a 
153) 
2.7: Aplicações do Cálculo à Administração e 
Economia (p.153 a 164) 

Cálculo 
Volume 1 

James 
Stewart 

Pioneira 5ª 2006 Capítulo 4: Aplicações da Diferenciação 
4.1: Valores Máximos e Mínimos (p.279 a 289) 
4.3: Como as derivadas afetam a forma do 
gráfico (p.196 a 307) 
4.7: Problemas de Otimização (p.331 a 342) 
4.8: Aplicações em Economia (p.342 a 347) 
 

 

Quadro 32: Livros de cálculo 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os capítulos citados no quadro 32 foram analisados considerando-se três categorias: 

 

4.1.1 Apresentação do conteúdo 

   

Os problemas de otimização, nos livros de Goldstein; Lay; Schneider (2000) e Stewart 

(2006), são apresentados por meio de uma definição concisa seguida de explanações sobre 

aplicações em áreas diversas. No livro de Anton (2000) não se fala inicialmente de aplicações, 

a definição dada é apenas matemática e as aplicações aparecem posteriormente. 

Trazemos, a seguir, exemplos utilizados pelos autores logo após a definição: 

a) Ache as dimensões de um retângulo com perímetro de 100 m, cuja área é a maior 

possível. (ANTON, 2000, p.339); 

b) Encontre o valor mínimo da função ( ) 1924152 23 ++−= xxxxf  para 0≥x . 

(GOLDSTEIN; LAY; SCHNEIDER, 2000, p.140); 

c) Um fazendeiro tem 2400 pés de cerca e quer cercar um campo retangular que está na 

margem de um rio reto. Ele não precisa de cerca ao longo do rio. Quais são as 

dimensões do campo que tem maior área? (STEWART, 2006, p.332). 

 

4.1.2 Proposição dos problemas 
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Em Anton (2000), inicialmente é dado e resolvido um exemplo aplicado à geometria e, 

a seguir, é fornecido o roteiro de resolução, após o qual são dados e resolvidos mais seis 

exemplos aplicados a várias áreas. 

 Em Goldstein; Lay; Schneider (2000), são dados e resolvidos cinco exemplos 

aplicados a várias áreas para depois ser apresentado o roteiro de resolução. 

Em Stewart (2006), é dado o roteiro de resolução logo após a definição, seguido de 

cinco exemplos aplicados a várias áreas. Em sequência, há uma nova seção em que aparecem 

três exemplos de aplicações em Economia. 

 

4.1.3 Roteiros de resolução 

 

Os três livros trazem roteiros para a resolução dos problemas de otimização. Nos 

quadros 33 a 39 são apresentadas as etapas dos roteiros de forma paralela entre os três livros: 

 

Anton Goldstein; Lay; Schneider Stewart 
 Decida qual quantidade Q 

deverá ser maximizada ou 
minimizada. (2) 

(Passo 1) Compreendendo o Problema. A primeira etapa consiste em 
ler cuidadosamente o problema até que ele seja claramente 
entendido. Pergunte a si mesmo: o que é desconhecido? Quais são as 
quantidades dadas? Quais são as condições dadas? 
 

 
Quadro 33: Compreensão do Problema 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Anton Goldstein; Lay; Schneider Stewart 
(Passo 1)  Faça uma figura 
apropriada e identifique as 
quantidades relevantes ao problema. 

(Passo 1) Se possível, 
desenhe uma figura. 
 

(Passo 2) Faça um Diagrama. Na maioria 
dos problemas é proveitoso fazer um 
diagrama e identificar as quantidades dadas 
e pedidas no diagrama. 
 

 

Quadro 34: Desenho de figura 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Anton Goldstein; Lay; Schneider Stewart 
 (Passo 2) Decida qual quantidade 

Q deverá ser maximizada ou 
minimizada. 
(Passo 3)Indique por letras as 
outras quantidades que podem 
variar. 
 

(Passo 3) Introduzindo uma Notação. Atribua um símbolo para a 
quantidade que deve ser maximizada ou minimizada (por ora 
vamos chamá-lo Q). Selecione também símbolos (a, b, c,...., x, 
y) para outras quantidades desconhecidas e coloque esses 
símbolos no diagrama. O uso de iniciais como símbolos poderá 
ajudá-lo – por exemplo, A para área h e t para tempo.  
 

 

Quadro 35: Introdução de notação 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Anton Goldstein; Lay; Schneider Stewart 

  (passo 2) Ache uma fórmula 
para a quantidade a ser 
maximizada ou minimizada. 

(Passo 4) Determine a “equação objetivo” 
que expressa Q como uma função das outras 
variáveis consideradas no passo 3. 
 

(Passo 4) Expresse Q em 
termos de alguns dos outros 
símbolos da Etapa 3. 
 

 

Quadro 36: Determinação de função a ser otimizada 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Anton Goldstein; Lay; Schneider Stewart 
(Passo 3) Usando as 
condições dadas no 
problema para eliminar 
variáveis, expresse a 
quantidade a ser 
maximizada ou 
minimizada como função 
de uma variável. 
 

(Passo 5) Encontre a “equação de 
vínculo” que relaciona as variáveis 
entre si e a qualquer outra constante 
que seja dada no problema. 
(Passo 6) Utilize a equação de vínculo 
para simplificar a equação objetivo, de 
tal maneira que Q se torne uma função 
de apenas uma variável. 
 

(Passo 5)  Se Q for expresso como uma 
função de mais de uma variável na etapa 4, 
use a informação dada para encontrar as 
relações (na forma de equações) entre essas 
variáveis. Use, então, essas equações para 
eliminar todas menos uma das variáveis para 
a expressão Q. Assim, Q será expresso como 
uma função de uma variável x, digamos, Q = 
f(x). 
 

 

Quadro 37: Determinação de função em relação a apenas uma variável 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Anton Goldstein; Lay; 
Schneider 

Stewart 

  (Passo 4) Ache o intervalo de valores possíveis para 
esta variável a partir das restrições físicas do problema. 
 

(Passo 6) Determine o 
domínio dessa função. 
 

(Passo 5) Escreva o 
domínio dessa função. 
 

 

Quadro 38: Definição do intervalo 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Anton Goldstein; Lay; Schneider Stewart 
(Passo 5) Se aplicável, 
use as técnicas da 
seção anterior para 
obter o máximo ou o 
mínimo. 

(passo 7) Esboce o gráfico da 
função obtida no passo 6 e 
utilize esse gráfico para 
resolver o problema de 
otimização  

(Passo 6) Use os métodos das Seções 4.1 e 4.3 para 
encontrar os valores máximo ou mínimo absolutos de 
f. Em particular, se o domínio de f for um intervalo 
fechado, então poderá ser empregado o Método do 
Intervalo Fechado da Seção 4.1. 

 

Quadro 39: Cálculo do máximo ou mínimo 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
. 

 

Como complemento a estes roteiros, transcrevemos a seguir as técnicas citadas pelos 

autores no quadro 39. (Quadro 40) 
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Anton Goldstein; 
Lay; 

Schneider 

Stewart 

 
Os pontos nos quais f ’(x) = 0 ou f é não-
diferenciável são chamados de pontos críticos 
de f. (p.300) 
 
Procedimentos para Encontrar os Extremos 
Absolutos de uma Função Contínua f em um 
Intervalo Finito Fechado [a, b]: 
Passo 1. Ache os pontos críticos de f em (a, b). 
Passo 2. Ache o valor de f em todos pontos 
críticos e nos extremos a e b. 
Passo 3. O maior entre os valores de Passo 2 é o 
valor máximo absoluto de f em [a, b], enquanto 
que o menor valor é o mínimo absoluto. (p.332) 
 
 

 
Para encontrar 
os possíveis 
pontos 
extremos 
relativos de 
f(x), 
resolvemos a 
equação  
f’(x)=0 para 
x.(p.129) 

 
Um número crítico de uma função f é um 
número c no domínio de f onde f ’(c) = 0 ou 
f ’ (c) não existe. (p.283) 
 
O Método do Intervalo Fechado: Para 
encontrar os valores máximo e mínimo 
absolutos de uma função contínua f em um 
intervalo fechado [a, b]: 

1. Encontre os valores de f nos 
números críticos de f em (a, b) 

2. Encontre os valores de f nos 
extremos do intervalo. 

3. O maior valor das etapas 1 e 2 é o 
valor máximo absoluto, ao passo 
que o menor desses valores é o 
valor mínimo absoluto. (p.284) 

 

 

Quadro 40: Técnicas utilizadas nos livros texto 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os roteiros representam, aproximadamente, as etapas propostas por Polya (1995) para 

a resolução de problemas: compreensão do problema, estabelecimento de um plano, execução 

do plano e retrospecto, principalmente em Stewart (2006), onde a resolução de problemas é 

anteriormente discutida (na seção intitulada “Princípios para a Solução de Problemas” p.80-

85).  

 

4.1.3 Apresentação dos problemas/exercícios 

      

O quadro 41 apresenta as quantidades de cada tipo de exercício e de problema 

propostos pelos autores. 

Foram consideradas “exercícios” as questões de aplicação direta de um algoritmo, nos 

quais o aluno utilizava o roteiro de resolução a uma função dada. Por problemas foram 

denotadas as questões que não podiam ser resolvidos diretamente pelo roteiro, sendo 

necessária a interpretação de um texto e sua formalização em termos matemáticos.  

Os problemas/exercícios foram caracterizados por: “Matemáticos”, que são as 

questões que envolvem funções matemáticas, sem estarem incluídas em um contexto. 

“Geométricos” são as questões que estejam relacionadas com conceitos da geometria (áreas, 

volumes, comprimentos etc). “Aplicados” são as questões inseridas em um contexto (Física, 
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Astronomia, Química, Biologia etc) . “Aplicados em economia” são as questões ambientadas 

em situações financeiras (custo, lucro, receita, juros etc).   

 

Autor Categorias das questões Número de exercícios Número de problemas 
Matemáticos 48 4 

Geométricos 6 37 
Aplicados 1 10 

 
Anton(2000) 

Aplicados em economia 0 4 
Matemáticos 8 4 
Geométricos 0 30 
Aplicados 6 3 

 
 

Goldstein; Lay; 
Schneider (2000) Aplicados em economia 0 28 

Matemáticos 4 4 
Geométricos 0 44 
Aplicados 0 11 

 
 

Stewart (2006) 
Aplicados em economia 0 24 

 

Quadro 41: Exercícios e problemas nos livros de Cálculo 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

     Um aspecto que chama a atenção é o fato de todos os exercícios e até mesmo os 

problemas poderem ser resolvidos por meio do roteiro de resolução. Aliás, o roteiro pretende 

ser exatamente um algoritmo para a resolução de questões que apresentam características de 

problemas (texto matemático no qual a função a ser otimizada não é dada diretamente).  

Observe os seguintes passos dos roteiros: Compreensão do Problema, Desenho de 

figura, Introdução de notação, Determinação de função a ser otimizada, Determinação de 

função em relação a apenas uma variável e Definição do intervalo. 

 Assim sendo, parece que os autores almejam tornar a otimização um processo 

passível de treinamento. 

Apenas em Goldstein; Lay; Schneider (2000, p.158) é discutida uma alternativa ao 

roteiro de resolução, ou melhor, altera-se o roteiro de forma que o lucro máximo é encontrado 

não anulando sua derivada e sim se igualando as derivadas das funções receita e custo, ou 

seja, fazendo com que a receita marginal seja igual ao custo marginal. Mas novamente a 

situação é apresentada como um resultado para ser apreendido, um novo algoritmo. 

 Para concluir, consideramos que os problemas de otimização representam um 

momento singular para o desenvolvimento matemático dos alunos, mas que dificilmente será 

conseguido por meio de aulas expositivas baseadas na sequência apresentada pelos livros de 
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Cálculo analisados. Uma possibilidade é que o professor procure alternativas metodológicas 

que possibilitem aos alunos a construção de seu conhecimento. 

 

4.2 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

A resolução de problemas representa uma possibilidade didática que pode amenizar as 

dificuldades levantadas em relação aos livros de Cálculo, quando utilizados em uma didática 

transmissiva de informações, como era o caso da prática do professor/pesquisador em sua 

atuação como professor do curso de Administração de empresas.  

A Matemática desenvolveu-se baseada na solução de problemas práticos (divisão de 

terra, construções, calendários) (BOYER, 2002), para que, depois, os matemáticos passassem 

a se debruçar sobre problemas mais abstratos (astronomia, física, sistemas de numeração...), 

que foram fundamentais para o progresso da Matemática. Pode-se dizer que a solução de 

problemas funciona como impulso ao crescimento desta ciência e da humanidade. 

O termo “problema” é utilizado nesse texto, compartilhando da definição de Pozo 

(1998), como sendo uma situação reconhecida como problema pelo aluno e para a qual não 

disponha de procedimentos automáticos para resolvê-la. 

Dois aspectos são fundamentais nesta definição: primeiro é necessário que o aluno 

sinta vontade (ou necessidade) de resolver a questão, sem a qual o educando talvez não 

despendesse os esforços necessários, possivelmente prejudicando a aprendizagem. O segundo 

aspecto refere-se ao não conhecimento de um algoritmo de resolução, de maneira que o aluno 

é, então, exigido intelectualmente na busca de caminhos para solucionar a situação. 

Em contrapartida, quando o aluno conhece uma maneira que lhe conduz à solução de 

uma questão, esta será considerada um exercício, em conformidade com Gazire (1988). 

De acordo com Pozo (1998), a resolução de exercícios pode ser útil quando a intenção 

é o treino de procedimentos e a fixação de conceitos, de forma que não devem ser 

abandonados e sim serem usados em momentos específicos, mas não como a parte central do 

programa, pois, ainda para o autor: 

 
[...] a solução de problemas representa para o aluno uma demanda cognitiva e 
motivacional maior do que a execução de exercícios, pelo que, muitas vezes, os 
alunos não habituados a resolver problemas se mostram inicialmentes (sic.) 
reticentes e procuram reduzi-los a exercícios rotineiros. (POZO, 1998, p.17). 
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Esse fato ocorreu no trabalho de campo (que será relatado no capítulo 5). Existiram 

alguns alunos (um ou dois) que, acostumados com aulas expositivas, disseram preferir o 

ensino transmissivo às atividades mais abertas de solução de problemas: 

“Acho que por outros métodos teria sido melhor. Acho que deveria ter dado uma 
folha de exercícios para aprender primeiro, para treinar até realmente aprender 
para depois fazer essas atividades em equipe.” (Aluno 36, pergunta 1, Anexo 2). 

“Se a matéria fosse explicada, estudada com exercícios em casa, na aula, depois 
que a matéria realmente tivesse sido praticada e entendida, essas atividades 
poderiam ser utilizadas até para fixar melhor a matéria.”  (Aluno 36, pergunta 5, 
Anexo 2). 

 

Uma contribuição do uso da resolução de problemas no processo de ensino-

aprendizagem relaciona-se com a exigência de participação efetiva do aluno, necessária a um 

bom aprendizado. De acordo com Ponte; Brocado; Oliveira (2005): 

 

Na disciplina de Matemática, como em qualquer outra disciplina escolar, o 
envolvimento ativo do aluno é uma condição fundamental da aprendizagem. O 
aluno aprende quando mobiliza os seus recursos cognitivos e afetivos com vista a 
atingir um objetivo. (PONTE; BROCADO; OLIVEIRA, 2005, p.23). 
   

 A atividade matemática quase sempre está relacionada à resolução de problemas, e 

estes estão presentes na escola de forma bastante intensa. Por outro lado, as formas que 

professores de Matemática encontraram para lidar com os problemas no processo de ensino-

aprendizagem variaram bastante, sendo que somente nas últimas décadas foi dada maior 

importância à resolução de problemas, colocando-a como parte central do processo 

educacional (Onuchic, 1999). Talvez possamos considerar que George Polya (1887-1985) 

constitua um divisor de águas na maneira de como encarar a resolução de problemas nos 

currículos, principalmente com a publicação do seu livro “A Arte de Resolver Problemas” ( 1ª 

edição em 1944), sendo que aqui foi utilizada a 2ª reimpressão em português, que data de 

1995. O autor afirma que: 

 
O estudante deve adquirir tanta experiência pelo trabalho independente quanto lhe 
for possível. Mas se ele for deixado sozinho, sem ajuda ou com auxílio insuficiente, 
é possível que não experimente qualquer progresso. Se o professor ajudar demais, 
nada restará par o aluno fazer. O professor deve auxiliar, nem demais nem de menos, 
mas de tal modo que ao estudante caiba uma parcela razoável do trabalho. (POLYA, 
1995, p.1). 
 
 

 O professor é parte central da idéia de Polya (1995) em relação à resolução de 

problemas, sendo necessárias a ele habilidades e conhecimentos que exigem dedicação e 

vontade. 
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Polya (1995) sugere que sejam seguidas quatro fases no trabalho de resolução de um 

problema: 

 

• Compreensão do problema 

O aluno deve ter um tempo para ler e interpretar o texto, pois ele deve entender o que 

se deseja para que possa, efetivamente, resolver a situação. Além disso, é importante que o 

professor tenha selecionado um problema que seja interessante e desafiador, pois o aluno 

precisa desejar resolvê-lo. 

 

• Estabelecimento de um plano 

 Após a compreensão do problema, é necessário procurar procedimentos que tenham 

condições de resolvê-lo. Esta parte é geralmente a mais longa e complexa, mas ao mesmo 

tempo a mais interessante e que normalmente motiva bastante os alunos. 

O papel do professor é o de orientador, apoiando quando solicitado, sugerindo que os 

alunos analisem alguma possibilidade que ainda não tenham levantado, sem fornecer a 

solução diretamente. 

 

• Execução do plano 

 De posse do plano, os alunos devem executá-lo, verificando e analisando os passos 

com cuidado. Nessa fase, o trabalho é mais braçal e, portanto, mais tranqüilo. 

 

• Retrospecto 

Encontrada a solução do problema, o professor deve incentivar os alunos a analisá-lo 

um pouco mais, verificando se realmente o compreenderam, se existem estratégias 

alternativas, se há caminhos mais rápidos, se é possível utilizar o plano concebido em outros 

problemas conhecidos etc. 

O uso da resolução de problemas no ensino anseia, entre outras coisas, tornar o aluno 

um bom solucionador de problemas, independentemente da natureza destes. Mas a 

transferência das habilidades de uma área do conhecimento para outras não é muito 

satisfatória, como apontam pesquisas (POZO, 1998). As pessoas normalmente recorrem a 

conhecimentos específicos de cada área para solucionar problemas diversos. 

Este fato parece mostrar a necessidade da utilização da resolução de problemas em 

outras áreas, que não especificamente na Matemática. As atividades que serão expostas e 
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analisadas no capítulo seguinte contemplam, além de Matemática, assuntos relativos à 

Administração e Economia, numa tentativa de ser mais útil a futuros administradores de 

empresas e pesquisadores na área.  

A resolução de problemas pode ser utilizada na educação de três maneiras diferentes: 

 

• Resolução de Problemas como um novo conteúdo 

O objetivo é ensinar os alunos sobre resolução de problemas, tornando-o um 

solucionador de problemas. Assim, nos afirma Gazire (1988), que: 

 
Nesse enfoque dado à Resolução de Problemas a aquisição do conhecimento é uma 
construção baseada na ação do aluno, mas sua organização lhe escapa porque é 
guiada do exterior, através de um programa de ação elaborado a partir de uma 
análise para a qual em nada colaborou e de uma síntese realizada fora dele e sem ele. 
Dessa forma, o professor é quem comanda todo o trabalho com a Resolução de 
Problemas na sala de aula. (GAZIRE, 1988, p.92). 
 
 
 

• Resolução de Problemas como aplicação de conteúdo 

O objetivo é exercitar um conteúdo por meio da resolução de problemas que envolvam 

o conteúdo explicado pelo professor. Ainda conforma Gazire (1988): 

 

O professor seleciona, organiza, sistematiza, apresenta e explica o conteúdo que 
deve ser aprendido pelo aluno. O aluno só resolve problemas se esse conteúdo lhe 
for apresentado e organizado com antecedência. O professor identifica e seleciona 
técnicas e algoritmos para a Resolução de Problemas que envolvam o conteúdo 
apresentado e prepara o aluno para utilizá-los. O conteúdo é caracterizado por 
particularidades, dificuldades e passos para melhor identificação do algoritmo ou 
técnica que deve ser aplicada na solução de problemas que envolvem tal conteúdo. 
(GAZIRE, 1988, p.106). 
 
 

• Ensinar Matemática por meio da resolução de problemas 

O processo didático acontece baseado na resolução de problemas. Segundo Gazire 

(1988): 

Tem-se então, como características marcantes dessa perspectiva: 
-Colocação do aluno em situações de aprendizagem através de problemas desafio. 
-A compreensão, o entendimento, enfim, a aprendizagem se darão através de uma 
situação significativa do conteúdo. 
-A etapa inicial da aprendizagem é dada por um problema. 
-O conteúdo é construído e organizado pelos alunos através de problemas. (...) O 
professor não expõe, não explica Matemática, mas acompanha, orienta o aluno para 
que ele busque o conteúdo matemático para solucionar os problemas propostos. 
Analisa com os alunos as soluções encontradas; encoraja-os a buscarem novos 
caminhos de solução. Identifica, juntamente com os alunos, quais são as soluções 
mais adequadas para o problema trabalhado e enfatiza a todo instante a ação do 
aluno. O professor dialoga com o aluno permitindo que este verbalize seus processos 
e seus resultados. Dessa forma, o aluno tem autonomia para enfrentar o problema e 
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conseqüentemente, liberdade para buscar soluções. 
A aquisição do conhecimento, portanto, é baseada na ação do aluno que, a partir de 
seu trabalho, organiza e sistematiza o conteúdo envolvido no problema. O professor 
funciona como um orientador para o aluno, (...) O aluno, por sua vez, ganha 
autonomia para decidir como atuar diante de problemas. Escolhe e propõe 
problemas, resolve os propostos pelo professor, discute suas soluções e as dos 
colegas. Cria, experimenta, refuta estratégias e soluções. (GAZIRE, 1988, p.125-
126). 

      

Em algumas disciplinas do Mestrado, discutimos a importância de se conhecer os 

alunos, sabendo em que nível de conhecimentos e habilidades cada um se encontra, pois é a 

partir deste ponto que eles vão evoluir. Assim, os professores precisam trabalhar nesse nível. 

Isso me parecia, a princípio, surrealista, pois eu não conseguia imaginar como algum 

professor pudesse penetrar tão fundo nas mentes de cada um de seus alunos. Nesse sentido, de 

acordo com Lima (2001): 

 
Muitas vezes um problema não é adequado a todos os alunos de uma classe, pois 
estes podem encontrar-se em diferentes estágios de desenvolvimento intelectual e 
os conhecimentos que dispõem também são diferentes. Portanto, cabe ao professor 
escolher problemas desafiadores e adequados à faixa etária com que ele está 
trabalhando. (LIMA, 2001, p.34). 
 

Com as leituras relativas a ensinar Matemática por meio da resolução de problemas, 

percebi que dessa forma era possível partir do ponto onde cada um dos alunos se encontra, 

considerando que as atividades sejam desenvolvidas em grupos e não individualmente. 

Segundo Coelho (2005): 

 
Aprender Matemática através da Resolução de Problemas pode possibilitar ao aluno 
partir “de onde ele está”, visto que é uma atividade para a qual ele necessita contar 
com seus próprios recursos e não apenas ouvir e copiar o que o professor está 
dizendo. As interações sociais proporcionadas pelos trabalhos em grupo e a 
mediação do professor completam um quadro que parece preencher as lacunas 
percebidas nas aulas expositivas. (COELHO, 2005, p.9). 
 
 

     Isso é um indicador de que o professor não precisa ser um psicólogo onisciente 

decifrando seus alunos para descobrir quais são seus conhecimentos prévios e que habilidades 

possuem. Ao trabalharem em grupos resolvendo problemas, é exigida do aluno a busca de 

procedimentos não fornecidos, de forma que cada um organiza-se de acordo com suas 

características e com os conhecimentos que possui e que se complementam com as idéias dos 

colegas. As habilidades de cada um são exigidas e postas à prova. O estágio de 

desenvolvimento dos alunos não é único (quantas vezes ouvimos professores reclamando que 

as turmas são muito heterogêneas, dificultando o trabalho docente?). Nesta perspectiva, isto 

deixa de representar um entrave e pode ser considerado um ponto positivo, pois permite que 
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os trabalhos da equipe de alunos desenvolvam-se de maneira dinâmica, uns ensinando aos 

outros, uns aplicando algoritmos, outros pensando em significados etc. O professor pode 

continuar sem ter a mínima idéia sobre o que se passa na mente dos seus alunos, mas terá a 

consciência tranquila por saber que eles trabalharam cada um da maneira que mais lhe é 

interessante e produtiva e, além disso, propiciando aos alunos uma oportunidade de se 

desenvolverem intelectualmente.  

Nesse sentido, Lorenzato (2006) parece concordar que o trabalho em grupo favorece o 

uso dos conhecimentos possuídos pelo aluno: 

 

Na prática pedagógica, aproveitar a vivência do aluno pode também se referir a 
aproveitar o conhecimento de um aluno para auxiliar outro, pois, às vezes, quando 
um não consegue fazer um exercício, resolver um problema, responder a uma 
pergunta, entender algo que o professor disse, basta uma palavra ou frase de um 
colega para que tudo se torne fácil. (LORENZATO, 2006, p.25). 

 

O desenvolvimento do aluno em relação a seus processos cognitivos pode ser 

privilegiado pela escola através da resolução de problemas, sendo que para Pozo (1998): 

 
Um dos veículos mais acessíveis para levar os alunos a aprender a aprender é a 
solução de problemas. Diante de um ensino baseado na transmissão de 
conhecimentos, a solução de problemas pode constituir não somente um conteúdo 
educacional, mas também, e principalmente, um enfoque ou uma forma de conceber 
as atividades educacionais. A solução de problemas baseia-se na apresentação de 
situações abertas e sugestivas que exijam dos alunos uma atitude ativa e um esforço 
para buscar suas próprias respostas, seu próprio conhecimento. O ensino baseado na 
solução de problemas pressupõe promover nos alunos o domínio de procedimentos, 
assim como a utilização dos conhecimentos disponíveis, para dar resposta a 
situações variáveis e diferentes. Assim, ensinar os alunos a resolver problemas 
supõe dotá-los da capacidade de aprender a aprender, no sentido de habituá-los a 
encontrar por si mesmos respostas às perguntas que os inquietam ou que precisam 
responder, ao invés de esperar uma resposta já elaborada por outros e transmitida 
pelo livro-texto ou pelo professor. (POZO, 1998, p.9). 

 

     Nessa perspectiva, portanto, o problema é o ponto de partida, ou seja, a Matemática 

é abordada a partir do problema e a sua resolução não é uma atividade de aplicação de 

conteúdo e sim uma orientação para a aprendizagem. Segundo Onuchic; Allevato (2005): 

 

 

Assim, é importante reconhecer que a Matemática deve ser trabalhada através da 
Resolução de Problemas, ou seja, que tarefas envolvendo problemas ou atividades 
sejam o veículo pelo qual um currículo deva ser desenvolvido. A aprendizagem 
será uma conseqüência do processo de Resolução de Problemas. (ONUCHIC; 
ALLEVATO, 2005, p.221). 
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Ao trabalhar com resolução de problemas, o mais importante não é encontrar o 

resultado correto e sim o processo percorrido pelo aluno. O problema é desencadeador da 

aprendizagem, visto que o aluno (com seus colegas) é colocado num processo de elaboração 

de pensamentos e conhecimentos. 

O papel principal do professor deixa de ser ensinar um conteúdo e passa a ser fazer o 

aluno participar ativamente do processo de aprendizagem. 

De posse dos dados obtidos dos livros de Cálculo e levando em consideração as 

tendências didáticas supracitadas, partiu-se para a elaboração de uma sequência didática, aqui 

conceituada como “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 

realização de certos objetivos tanto pelos professores como pelos alunos.” (ZABALA. 1998, 

p.18) 

Uma sequência didática é composta de várias atividades, as quais servem como um 

encadeamento de indagações, atitudes, procedimentos e ações que o aluno realiza sob 

orientação do professor. As atividades devem possuir um aprofundamento crescente de forma 

a proporcionar ao aluno a possibilidade de trabalhar utilizando seus conhecimentos e 

capacidades. 
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5 APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES E ANÁLISE DOS RESULTADOS   

 

 

A falta de aprendizagem por parte dos alunos em relação aos problemas de otimização 

e a análise feita dos capítulos relativos a este conteúdo em livros de Cálculo, levaram-nos a 

perceber a necessidade de se buscar alternativas metodológicas para seu ensino. 

Apesar de os livros analisados trazerem uma grande quantidade de problemas 

interessantes e contextualizados, o enfoque dado ao trabalho com os mesmos é o da utilização 

de um roteiro de resolução pré-estabelecido, o que leva à algoritmização do processo. A 

proposta didática da resolução de problemas como meio para se ensinar Matemática constitui 

uma alternativa a este quadro. 

Para se usar esta metodologia, foi necessário adaptar os problemas encontrados nos 

livros de Cálculo analisados ou até mesmo elaborar situações-problema mais adequadas ao 

público a que seriam destinadas. Durante a elaboração das atividades, foi levantada a 

possibilidade do uso da Teoria dos Jogos, pois essa lida com situações muito próximas 

daquelas enfrentadas pelos gerentes de empresas, sendo, portanto coerente seu uso em um 

curso de administração. Além disso, a solução de um jogo normalmente representa a 

otimização de alguma grandeza, de forma que sua introdução no estudo dos problemas de 

otimização poderia ser feita de maneira natural. 

Elaboraram-se, então, atividades a partir das quais o aluno, ao resolver problemas 

ambientados na Teoria dos Jogos, teriam a possibilidade de construírem conhecimentos 

relativos à otimização. 

Uma destas atividades foi aplicada a quatro duplas de ex-alunos do curso de 

administração de empresas do Centro Universitário de Patos de Minas, durante o mês de julho 

de 2007, após o encerramento de semestre letivo, em um único encontro. Eles sentiram 

alguma dificuldade no cálculo das derivadas, necessárias para a resolução da atividade, e 

também demoraram um pouco para entenderem a maneira de se analisar o jogo, mas 

conseguiram resolver a atividade de maneira bastante satisfatória. O professor/pesquisador 

participou orientando-os em seus trabalhos, sem lhes fornecer respostas, apenas indicando 

possibilidades e dirigindo-lhes perguntas que os auxiliavam nas descobertas que necessitavam 

fazer. 

A análise desse primeiro teste piloto mostrou a necessidade de se promover alterações 

nas atividades já elaboradas, após as quais se chegou a uma sequência didática que foi 
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aplicada em um segundo teste, durante os meses de setembro e outubro de 2007. Nesta etapa, 

participaram três turmas do curso de administração de empresas, do Centro Universitário de 

Patos de Minas, sendo duas do período noturno e uma do diurno. Todo o processo ocorreu 

dentro da disciplina “Matemática II” constante da grade curricular do curso. 

As atividades perfizeram um total de oito aulas de 100 minutos, que ocorreram nas 

próprias salas das turmas e nos horários normais das aulas. 

Essa aplicação, em situação mais próxima da realidade normalmente encontrada nas 

salas de aula, foi muito importante para que o professor/pesquisador percebesse as 

dificuldades e deficiências deste trabalho. 

A metodologia foi avaliada de forma muito positiva pelos alunos, o que pode ser 

exemplificado por algumas de suas falas: 

“A equipe encontrou muita dificuldade na resolução das questões, em contra-
partida a descoberta de conseguir resolver as questões foi gratificante.” 

“As dificuldades em relação ao jogo estão aumentando, as descobertas também.”  

“A cada dia que passa os exercícios ficam mais complicados, porém ficam mais 
atrativos, queremos sempre ganhar do concorrente, por isso ficamos empenhados.” 

 

A partir da boa aceitação por parte dos alunos e das dificuldades do 

professor/pesquisador no domínio da dinâmica deste método, as atividades foram novamente 

alteradas, no sentido de tentar corrigir deficiências percebidas. Chegou-se, então, a uma nova 

versão da seqüência didática, que foi aplicada a uma turma de 45 alunos do 2º período do 

curso de Administração de empresas do Centro Universitário de Patos de Minas, durante os 

meses de agosto e setembro de 2008, que se configuraram como objeto de análise dessa 

pesquisa. Os trabalhos aconteceram nas próprias salas de aula, inseridos nas atividades da 

disciplina “Matemática II”, num total de 9 aulas de 100 minutos (nos horários normais da 

disciplina) com os alunos organizados em equipes, sendo nove equipes de 4 alunos e três 

equipes de 3 alunos. 

     As atividades foram aplicadas pelo próprio professor/pesquisador, que se utilizou 

dos seguintes instrumentos de coleta de dados: 

• Gravação em áudio, o que contribuiu para que fosse feita uma posterior análise de 

forma bastante completa; 

• Diário de campo, constituído de anotações feitas pelo professor/pesquisador durante a 

aplicação das atividades, o que permitiu a retenção de informações referentes a fatos e 

impressões pessoais mais sutis e que passariam despercebidos por outros meios; 
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• As atividades resolvidas, que puderam ser usadas na verificação das resoluções feitas 

pelos alunos, avaliando o trabalho em equipe; 

• Relatórios diários, em que os alunos descreviam o trabalho, os acontecimentos, as 

dificuldades e descobertas. Constituiu-se em uma boa fonte de avaliação de como os alunos 

iam fazendo as atividades, mostrando os sentimentos dos mesmos em relação a cada uma 

delas e também seu progresso tanto em relação à aprendizagem quanto ao trabalho 

colaborativo; 

• Questionário individual, respondido após o término das atividades, que forneceu a 

visão global dos alunos em relação à metodologia; 

• Atividade individual, desenvolvida na última aula, na qual os alunos foram solicitados 

a resolverem, cada um, um problema de otimização. Serviu para perceber o nível de 

aprendizado individual. 

Gostaríamos de ressaltar que as atividades foram aplicadas no ambiente de trabalho do 

professor/pesquisador no curso de Administração de Empresas, sendo que os alunos não 

foram selecionados e o número de alunos por classe não foi reduzido. Dessa forma o público 

alvo constituiu-se de uma sala de aula com número elevado de alunos que deixavam 

transparecer possuírem dificuldades relativas à compreensão da Matemática. Esta opção 

deveu-se à intenção de verificar a eficiência da metodologia se utilizada em um ambiente o 

mais próximo possível das situações encontradas em cursos de Administração de Empresas de 

universidades privadas do interior do Brasil. 

Passamos a descrever e analisar a aplicação da seqüência didática. 

 

5.1 APLICACÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

      

A primeira aula foi utilizada para exposição da proposta de trabalho e para dar 

explicações sobre a Teoria dos Jogos. 

Da segunda à oitava aula, os alunos trabalharam organizados em equipes. 

A nona aula foi utilizada para que os alunos, individualmente, resolvessem um 

problema de otimização e respondessem a um questionário (ANEXO 2) no qual deveriam 

explicitar suas opiniões em relação ao método utilizado no estudo da otimização. 
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5.1.1 Aula 01 

 

Esta aula foi utilizada para uma exposição sobre a metodologia que seria aplicada no 

ensino do capítulo sobre otimização em Cálculo diferencial. Os alunos foram solicitados a 

formarem as equipes, sendo que eram livres para se organizarem. O número de membros 

deveria ser igual a 4, mas como eram no total 45 alunos, houve a formação de nove equipes 

com 4 membros e três equipes com 3 membros. 

Também foi explicado que todas as atividades seriam avaliadas e que, em alguns 

casos, seria necessário fazer um sorteio para formar pares de equipes adversárias. Nesse caso, 

seria feita uma conversão entre os resultados obtidos nos jogos e o valor da atividade, de 

maneira que a recompensa da solução correta correspondesse à pontuação máxima e se uma 

equipe obtivesse uma recompensa superior ao resultado correto, obteria total na atividade. 

Este sorteio era feito ao término das atividades, às vistas dos alunos. Com esse modelo, era de 

se esperar que todos desejassem encontrar a solução correta. 

Fez-se uma descrição histórica a respeito da Teoria dos Jogos e discutiram-se alguns 

elementos teóricos, como a exigência de racionalidade por parte dos jogadores, as formas de 

representação, os principais exemplos de jogos e os métodos mais úteis de resolução. 

Apresentaram-se dois jogos que foram discutidos e resolvidos por meio de 

intervenções dos alunos (Quadros 42 e 43). 

 

                    B 

    A 

Descontar 

20% 

Manter o 

preço 

Aumentar 

10% 

Aumentar 

20% 

Descontar 10% 3,0 1,1 5,4 0,2 

Manter o preço 1,1 3,2 6,0 2,0 

Aumentar 10% 0,2 4,4 7,2 3,0 

 
Quadro 42: 1º jogo 

Fonte: Fiani, 2006, p.116 
 

                    D 

    C 

Investe em 

propaganda 

Reduz os 

preços 

Não reage Tenta acordo 

Reduz os preços 3,2 3,2 0,3 0,4 

Tenta acordo 2,0 0,1 3,0 1,1 

Quadro 43: 2º jogo 
Fonte: Fiani, 2006, p. 237 
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Ambos foram solucionados utilizando-se a eliminação de estratégias dominadas e 

também encontrando-se equilíbrios de Nash. 

A dinâmica que seria usada para o estudo dos problemas de otimização agradou 

bastante aos alunos, principalmente em relação ao trabalho em equipe. Por outro lado, 

expressaram preocupação com a resolução dos jogos e também com o fato de todas as 

atividades se constituírem em uma avaliação. 

 

5.1.2 Aula 02 

 

Esta aula era constituída de duas situações-problema, representadas por dois jogos na 

forma estratégica e que foram distribuídas aos alunos, sendo que as únicas orientações que 

receberam foram as que constavam da própria atividade. Objetivava-se desenvolver 

habilidades de resolução de jogos e também fornecer um primeiro contato com a otimização, 

aqui significando a melhor situação que uma empresa pode atingir frente à concorrência. 

 

5.1.2.1 Atividade/aula 2 

      

Sua empresa está diante de duas situações que precisam ser resolvidas. Façam uma 

reunião e tomem uma decisão conjunta que leve aos melhores resultados para a empresa de 

vocês. 

Vocês representam a FIAT (ou FORD) no primeiro problema e a MONOPOLISTA 

(ou ENTRANTE) no segundo. 

A decisão de vocês será confrontada com a de outra equipe por sorteio e a 

recompensa que obtiverem no jogo será convertida em pontos para todos os membros de sua 

equipe, da maneira acertada anteriormente. 

Situação-problema 1: 

Resolva o jogo dado a seguir na forma estratégica ou normal, no qual a FIAT está 

para decidir se lança uma nova versão de um modelo de carro popular ou, caso não lance, o 

novo modelo se mantêm ou reduz o preço do modelo atual. Sua concorrente, a FORD, está 

entre lançar um modelo que concorra com o da FIAT ou importar da matriz nos EUA ou 

simplesmente não concorrer nesse seguimento do mercado (Quadro 44). 
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Quadro 44: Fiat x Ford 
Fonte: Fiani, 2006, p. 85 

 

Situação-problema 2: 

Uma empresa (MONOPOLISTA) está diante da entrada iminente de uma concorrente 

(ENTRANTE). Resolva o jogo observando as maiores recompensas para cada decisão do 

concorrente (Quadro 45). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 45: Monopolista x Entrante 

Fonte: Fiani, 2006, p.94 

 

FIAT 

FORD 

Lançar nova 

versão 

Manter o 

preço 

Reduzir o 

preço 

Lançar modelo próprio 1, 4 4, 1 1, 3 

Importar da matriz 2, 2 2, 1 2, 3 

Não competir 1, 1 0, 5 1, 0 

         Entrante 

Monopolista 

 

Não exporta 

 

Exporta pouco 

 

Exporta muito 

Investe 2, 1 1, 0 1, 0 

Não investe 1, 0 2, 1 0, 2 

 

 

 

5.1.2.2 Descrição da aplicação 

 

Na primeira situação-problema, os alunos tiveram muitas dúvidas em relação à 

maneira de se analisar o jogo, mas depois de algumas interferências do professor/pesquisador, 

os instigando com perguntas, trabalharam de maneira bastante produtiva. 
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No segundo jogo, houve muitas dúvidas das equipes, pois havia duas situações 

(“investe/não exporta” e “não investe/exporta pouco”), que pareciam se constituir em 

equilíbrios de Nash, de forma que ficaram em dúvida quanto a que decisão tomar. Na 

verdade, havia apenas um equilíbrio (“investe/não exporta”) e o professor/pesquisador 

incentivou os alunos a analisarem mais atentamente a questão. Ainda assim, as dúvidas 

persistiram e, por isso, aconteceram bons debates nas equipes. Para valorizar esses diálogos, o 

professor/pesquisador não insistiu mais no sentido de que todos conseguissem chegar à 

solução considerada correta e, em consequência, as resoluções recolhidas ao final dos 

trabalhos apresentaram três tipos de resultados: 

• Quatro equipes (correspondente a dois confrontos) encontraram o equilíbrio de Nash e 

obtiveram sucesso; 

• Seis equipes (correspondente a três confrontos) chegaram a uma solução não ideal 

devido à escolha da opção errada por parte de uma das equipes de cada confronto, ou 

seja, três equipes não encontraram o equilíbrio de Nash; 

• Duas equipes (correspondente a um confronto) chegaram a uma solução não ideal 

porque uma delas percebeu que a opção (“não investe/exporta pouco”) não era um 

equilíbrio de Nash e acreditando que a equipe adversária escolheria esta opção, 

mudaram de estratégia (escolhendo “exporta muito”) para levar vantagem contra uma 

possível opção fraca do concorrente. Como isso não se concretizou, a primeira equipe 

acabou saindo bastante prejudicada, já que o resultado ficou sendo a opção 

(“investe/exporta muito”). 

     

Todas as equipes terminaram a atividade antes do tempo previsto e, por isso, o 

professor/pesquisador ficou com a sensação de que poderia ter exigido um pouco mais. 

Considerando se tratar de uma avaliação, o clima foi muito bom, ou seja, os alunos 

trabalharam, aparentemente, sem muita ansiedade e não houve reclamações. 

Os relatórios foram pouco expressivos, notando-se muita dificuldade dos alunos em 

articular idéias em linguagem escrita. Foi possível, portanto, verificar posteriormente que os 

relatórios poderiam ter sido mais bem explorados, por exemplo, exigindo que descrevessem 

as várias etapas dos trabalhos discentes. 

Algumas frases constantes dos relatórios: 
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“A atividade foi boa, exigindo que a equipe pense em conjunto”. 

“Foi uma atividade positiva, pois houve diálogos e trocas de conhecimentos”. 

“Foi uma atividade positiva e que motivou debate e troca de idéia”. 

      

Esta atividade conseguiu colocar os alunos numa posição ativa e possibilitou 

discussões na busca de consenso, além de participarem efetivamente de uma situação de 

otimização. 

 

5.1.3 Aula 03 

 

Esta atividade era constituída por um problema de otimização, no qual a função a ser 

otimizada era fornecida. Não era dado o roteiro de resolução, como nos livros de Cálculo 

analisados. Em seu lugar, havia uma seqüência de questões que objetivava a construção de 

conhecimentos que correspondiam parcialmente ao roteiro. 

Imaginou-se que por meio deste processo, os alunos entendessem de maneira 

significativa para eles o porquê da execução dos passos do roteiro. 

 

5.1.3.1 Atividade/aula 3 

      

 
O problema seguinte tem por objetivo entender como encontrar o melhor de 

determinada situação, que são chamados de Problemas de Otimização. 

A empresa que vocês trabalham contratou um economista que modelou o 

comportamento do lucro mensal pela venda de um produto, em relação ao preço, 

encontrando a função a seguir, em que L  é o lucro e p  o preço, ambos em reais. 

     ppL 100010 3 +−=  

Resolva os itens a seguir: 

A) Calcule os lucros correspondentes aos seguintes preços: p  = 1 real, p  = 2 reais, 

p  = 3 reais, p  = 4 reais, p  = 5 reais, p  = 6 reais, p  = 7 reais, p  = 8 reais, p  = 9 reais e 

p  = 10 reais. Qual dos preços leva ao maior lucro? 
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B) Encontre a derivada da função lucro, em relação ao preço e calcule os seus valores 

para cada um dos preços do item A. 

C) Encontre uma relação entre os valores da derivada e dos lucros. 

    Como se pode utilizar a derivada para encontrar o lucro máximo? 

    Será que o preço que forneceu o maior lucro no item A é realmente o preço 

equivalente ao máximo lucro? 

D) Encontre o lucro máximo e o preço correspondente. 

 

 

 

5.1.3.2 Descrição da aplicação 

 

  Momento de socialização 

Foram resolvidos os jogos da atividade da aula anterior, mostrando a existência de 

apenas um equilíbrio de Nash no segundo jogo, sendo que todos concordaram com as 

soluções. 

Quando foram expostos os confrontos de equipes, obtidos por sorteio, com os 

respectivos resultados conseguidos na avaliação, houve reclamações, principalmente devido 

ao fato de a nota de uma equipe depender também das decisões da equipe concorrente. Este 

aspecto precisa ser considerado com cuidado quando da elaboração de atividades, pois no 

presente caso, algumas equipes saíram prejudicadas por erros de outras. 

Atividade do dia: 

Inicialmente, os alunos não tiveram problemas, apenas reclamaram da extensão dos 

cálculos. Dessa forma, resolveram os itens A e B. 

No item C, nenhuma equipe conseguiu entender de imediato as perguntas, sendo que 

um aluno afirmou no relatório que elas eram “vagas demais”. 

Foi necessário que o professor/pesquisador fosse a cada equipe e lesse para eles as 

perguntas, enfatizando o que era pedido, obtendo-se pouco progresso com apenas uma 

intervenção. 

Foi solicitado que tentassem entender a 1ª e a 2ª perguntas em conjunto. Eis alguns 

diálogos: 

(aluno): “A relação entre lucros e derivada é que um aumenta e o outro diminui”. 
(aluno): “Se eu achar o vértice como lá no colégio serve?” 
(professor): “Não porque não é uma parábola. Só serviria se fosse uma função do 2º 
grau”. 
(aluno): “Como eu vou fazer com isso aqui?” 
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(professor): “Será que o maior lucro do item A é o máximo?” 
(alunos): “Não”.  
(professor): “E como vocês poderiam encontrar o máximo?” 
(aluno): “Ah, inventando. Ou ...” 
(aluno): “Então ...” 
 

 

O professor/pesquisador começou, então, a “adivinhar” qual era o preço que 

correspondia ao maior lucro do item A olhando apenas os resultados da derivada, no item B, 

e, em seguida, perguntando como era possível descobrir. Eis algumas falas: 

 
(professor): “Como eu consigo adivinhar?” 
(aluno): “Ah, então? Ou ..”. 
(aluno): “Doido, você é doido. Ou ...” 
(aluno): “Como você sabe?” 
(professor): “Essa é a pergunta.” 

 

Em duas equipes, houve a lembrança do esboço de gráficos, começando a 

relacionarem com o problema de otimização. Este raciocínio foi valorizado pelo 

professor/pesquisador, que, então, o sugeriu também às outras equipes. Em outras duas 

equipes perguntaram ao professor: 

   
(aluno): “Derivada é a variação do lucro, não é?” 

 

Estavam se recordando do I período do curso, quando utilizaram a derivada como 

“taxa de variação” de funções. Aqui também o professor incentivou-os a continuarem 

analisando por este caminho. 

Como algumas equipes estavam se encaminhando para encontrar uma saída, enquanto 

que outras ainda não tinham progredido muito, foi feito um momento de socialização de 

idéias, gerenciado pelo professor/pesquisador, que recapitulou o que tinha sido feito nos itens 

A e B e relembrou as perguntas do item C, pedindo sugestões: 

 
 
(professor): “Onde encontramos o maior lucro?” 
(aluno): “Onde a derivada começa a ficar negativa.” 
(aluno): “Onde a derivada fica mais próxima de zero”. 
(professor): “O que vocês acham disso?” (Todos concordaram.) 
(professor): “Alguns colegas de vocês estão tentando resolver usando o que foi visto 
no estudo de gráficos. Como a gente achava o máximo da função em um gráfico?” 
(aluno): “Pegava a derivada e igualava a zero”. 
(professor): “Onde é que fica o máximo?” 
(muitos alunos): “Onde a derivada é zero”. 
(professor): “Para que preço o lucro foi o maior no item A?” 
(muitos alunos): “Para seis reais.” 
(professor): “Qual é o valor da derivada correspondente a esse preço?” 
(muitos alunos): “- 80.”  
(professor): “Este é o preço máximo?” 
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(aluno): “Não, é quando a derivada é zero.” 
(professor): “Agora tentem responder às três perguntas do item C.” 
(muitos alunos): “Ahhhhhh!!!!!” 
 

 

O professor/pesquisador imaginou que com este diálogo fossem conseguir terminar 

sem maiores dificuldades, mas continuaram muito confusos e foi necessário ir a todas as 

equipes e refazer as perguntas e exigir, com certa insistência, uma resposta coerente. Nesse 

momento, os alunos solicitaram tanto a presença do professor/pesquisador, que não foi 

possível atender a todos como desejado por eles. O professor/pesquisador sentiu-se 

desanimado, pois ainda considerava que as dificuldades dos alunos representavam uma 

deficiência do método. Só posteriormente conseguiu compreender que, na verdade, essas 

dificuldades  eram essenciais ao desenvolvimento dos alunos.  

Com intensas discussões, terminaram de resolver esta etapa, sendo que foram 

necessários aproximadamente trinta minutos apenas no item C. Com o entendimento do item 

C, foi fácil resolver o item D. 

Ao menos um aluno sentiu a falta da Teoria dos Jogos nesta atividade e explicitou isso 

ao dizer: “Aquele ali é mais legal. Estratégico”, referindo-se à resolução dos jogos da aula 2 

que estava no quadro.  

Pode-se perceber que esta aula proporcionou discussões que podem ser consideradas 

importantes para o desenvolvimento intelectual e social dos alunos. 

 

5.1.4 Aula 04 

 

A atividade era composta de um problema de otimização, no qual a função a ser 

otimizada era fornecida, juntamente com um jogo relacionado a este problema.  

O objetivo do problema de otimização era possibilitar um segundo momento onde os 

alunos utilizariam o processo por eles construído na aula anterior. Na resolução do problema, 

não se considerava a existência de concorrentes e este fato era então explorado pelo jogo, que 

objetivava mostrar a influência da presença de outra empresa no mercado.  

Nesse jogo, conseguiu-se corrigir o problema apresentado no segundo jogo da aula 2, 

ou seja, caso uma equipe tome a atitude mais racional e a concorrente não o fizer, apenas esta 

última é penalizada. 

 

5.1.4.1 Atividade/ aula 4 
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Esta atividade é composta por um problema de otimização (cuja resolução será 

avaliada em 2 pontos) e de um jogo (que será avaliado em outros 2 pontos). Para o jogo será 

realizado um sorteio para formar as duplas de empresas concorrentes e sua pontuação será 

obtida de acordo com a proporção entre a recompensa que vocês obtiverem e a recompensa 

da solução correta do jogo. 

Situação-problema 1    

A sua empresa vende um modelo simples de calculadora, que custa R$2,00. Você 

sabe que não deve colocar um preço superior a R$8,00 devido às circunstâncias do mercado. 

Um economista contratado pelo dono da empresa concluiu que o lucro, em mil reais, 

originado pela venda desta calculadora, quando seu preço é p  reais, é dado pela função: 

1053
3

1 23 +⋅−⋅+⋅−= pppL .  

Encontre o maior lucro que é possível ser obtido e o preço correspondente. 

 

Situação-problema 2 

Considere agora que outra empresa( )B  comece a concorrer com a sua ( )A  na venda 

dessa calculadora, de forma a alterar a situação anterior. A situação está modelada pela 

matriz a seguir (Quadro 46), na qual as recompensas estão em mil reais. Decida que preço 

sua empresa vai adotar. 

 

                  empresa B 

empresa A 

R$4,00 R$5,00 

R$4,00 10,10 17,8 

R$5,00 8,17 15,15 

 
Quadro 46: Lucros/ preços 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Resposta: Nós vamos adotar o preço de ________ reais. 
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5.1.4.2 Descrição da aplicação 

 

Ao entrar na sala, uma aluna veio saber o que aconteceria com ela, pois precisava 

faltar à aula seguinte, por motivos de trabalho. Esta é uma situação um pouco complicada, 

pois não há como repetir a atividade a apenas um aluno faltoso. Até aquele momento, a 

maneira imaginada e utilizada para tratar esse problema era atribuir ao faltoso a mesma 

pontuação da sua equipe, o que era, no mínimo, estranha. 

Momento de socialização 

Por meio de diálogo, foi relembrado que a equação obtida igualando a derivada do 

lucro a zero foi utilizada para encontrar o máximo lucro. Então, foi dito que poderíamos ter 

encontrado o mínimo nesse ponto, ao invés de máximo. Na atividade anterior, como havia 

vários valores calculados, os alunos puderam perceber que se tratava de máximo, por meio de 

comparações.  

Relembrando o esboço de gráficos, ocorreu um diálogo de maneira que os alunos 

relembraram que os pontos de máximos e mínimos correspondiam aos lugares em que a 

derivada se anulava (ou naqueles em que a função não era diferenciável), mas que havia mais 

dois candidatos a fornecerem o máximo ou mínimo da função, ou seja, os pontos extremos do 

intervalo de valores válidos. Esta observação era necessária, pois a atividade anterior não 

tinha mostrado este fato. O professor/pesquisador mostrou-se um pouco ansioso, não 

permitindo aos alunos diálogos muito extensos. 

Acontecimentos do dia 

Nesta aula, novamente houve uma inquietude do professor/pesquisador devido à sua 

falta de prática com atividades em que os alunos são solicitados a trabalharem de forma 

autônoma. O professor/pesquisador imaginou que o momento de socialização pudesse 

contribuir para a diminuição do nível de dificuldade dos alunos nas atividades do dia, mas não 

foi o que aconteceu. A maioria das equipes solicitou a sua presença para perguntar: “Como a 

gente começa?”. 

Por isso, foi necessário parar as atividades e fazer outro momento de socialização, 

discutindo com os alunos o que deveria ser feito. Então, os trabalhos começaram a fluir, mas 

com várias dúvidas elementares, como, por exemplo, as relacionadas no diálogo abaixo sobre 

a multiplicação de frações: 

 
(aluno): “Multiplica cruzado?” 
(professor): “Não!”  
(aluno): “Tira o mínimo?” 
(professor): “Não!”  
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(aluno): “Multiplica em cima e embaixo?” 
(professor): “Sim.” 
 

   

Uma dúvida que nenhuma equipe conseguiu resolver sem a interferência do 

professor/pesquisador foi a de como descobrir e utilizar o intervalo de valores válidos. Em 

uma equipe, quando questionados sobre qual dos valores encontrados poderia ser desprezado 

(que era R$8,00, pois estava fora do intervalo), disseram: 

 
(aluno): “O R$1,00”. 
(professor): “Por quê?” 
(aluno): “Porque queremos o maior lucro então o menor preço não interessa.” 

 

Só depois de boa discussão, conseguiram entender que diminuição no preço não 

corresponde, necessariamente, a redução no lucro. Este diálogo foi interessante por tratar de 

um aspecto importante para alunos de administração de empresas. 

Duas equipes, ao calcularem os lucros, acharam que deveriam desprezar os valores do 

lucro que estivessem fora do intervalo válido para o preço. 

Em relação ao jogo, surgiram dúvidas que foram sanadas com discussões 

empolgantes. Após a aula, no corredor, uma aluna disse ao professor/pesquisador: 

 

(aluna): “Essa matéria é difícil! Tem que pensar!” 
(professor): “Mas pensar é o mais importante.” 
(aluna): “Não gosto de pensar.” 
 

 

O professor/pesquisador ficou desanimado com esta aula, pois os alunos estavam 

muito desinteressados e também por não se lembrarem de quase nada da aula anterior. 

Pareciam tratar cada situação como não tendo ligação com os conhecimentos já adquiridos. 

 

5.1.5 Aula 05 

 

Esta atividade, como a anterior, era constituída por um problema de otimização e um 

jogo. O problema não trazia a função a ser otimizada, de forma que os alunos precisavam 

encontrá-la. Para isso, foram introduzidas perguntas para orientá-los. Esse era o aspecto mais 

importante.  

Objetivava-se conseguir um bom entendimento do por que dos passos seguidos na 

resolução de um problema de otimização. Porém, o problema dessa atividade era mais 

complicado e, por isso, eram esperadas maiores dificuldades por parte dos alunos. O 
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professor/pesquisador estava curioso quanto à avaliação que fariam da atividade em relação 

ao nível de exigência.  Após o problema, havia um jogo que novamente mostrava a influência 

da concorrência no lucro da empresa. 

 

5.1.5.1 Atividade/ aula 5 

 

Esta atividade é composta de duas partes: a primeira é um problema de otimização e a segunda 

parte é um jogo relacionado com o problema. 

A avaliação desta atividade está divida da seguinte forma: a resolução da situação problema vale 2 

pontos e o jogo vale outros 2 pontos. 

Situação-problema 1 (GOLDSTEIN; LAY; SCHNEIDER, 2000) 

Você é gerente de uma da empresa aérea Beta (ou Alfa), que em determinada rota é monopolista e 

possui 6000 passageiros por mês ao preço de R$200,00 a passagem de ida e volta. Você deseja aumentar o 

preço e é informado pela equipe de estudo de mercado que a empresa perde, em média, 200 clientes ao mês, 

para cada aumento de R$10,00 no preço da passagem. 

Encontre uma função que forneça o preço ( )p  em função no número de aumentos de 10 reais ( )n : 

( )=np   

Encontre uma função que forneça o número de clientes ( )q  em função do número de aumentos de 

10 reais( )n : 

( )=nq  

 Qual é então a função que fornece a receita( )R  em função do número de aumentos de 10 

reais( )n ? 

( )=nR  

Encontre o número de aumentos de 10 reais( )n  para o qual a receita é máxima. Não se esqueça do 

intervalo de valores que o preço pode assumir. 

=n  

 Então, nessa situação, os valores são de: 

( )=np  

( )=nq  

( )=nR  

 

Situação-problema 2  

Agora imagine que a empresa aérea Alfa (ou Beta) resolva concorrer com a sua pela mesma rota e 

agora você deve se preocupar com a possibilidade de perda de clientes para a concorrente. Nesse caso, o 

preço e o lucro tendem a cair, devido à concorrência. 
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Suponha que a matriz abaixo forneça as recompensas (em uma unidade de referência qualquer) para 

três opções de preços das passagens aéreas tanto de sua empresa quanto da concorrente. 

Nessa nova situação (Quadro 47), qual será o preço que sua empresa Beta (ou Alfa) irá praticar? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Quadro 47: Alfa x Beta 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
 

Beta 

Alfa 

R$200,00 R$210,00 R$230,00 

R$200,00 2, 0 2, 2 3, 0 

R$210,00 3, 1 3, 2 4, 1 

R$230,00 0, 2 2, 3 5, 2 

 
 
 
 
 
5.1.5.2 Descrição da aplicação 

 

Momento de socialização 

O retrospecto da aula anterior foi tranqüilo, possivelmente devido à semelhança entre 

as atividades das duas aulas anteriores. O professor/pesquisador foi solicitando aos alunos que 

dissessem como tinham feito para encontrar o máximo da função-lucro e estes não tiveram 

dificuldades em responder, de modo que pareciam ter entendido o procedimento de resolução. 

O jogo também foi solucionado e alguns alunos só agora compreenderam melhor como 

deveriam analisar os jogos. 

Atividades do dia 

Nesta aula foi possível perceber novamente a idéia do professor/pesquisador de que as 

dificuldades dos alunos representavam um aspecto negativo.  

Os alunos tiveram muitas dificuldades e o professor/pesquisador foi solicitado por 

todas as equipes, não conseguindo muito progresso e, por isso, abriu uma discussão com toda 

a turma, quando foi travado o seguinte diálogo: 
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(professor): “Qual é o preço?” 
(aluno): “200 reais”. 
(professor): “Isso se não houver aumentos, mas eles não estão querendo aumentar 
os preços?” 
(aluno): “Sim.”  
(professor): “E então qual é o preço?” 
(aluno): “210 reais.” 
(professor): “Se for dado um aumento de 10 reais. Mas e se forem n aumentos?” 
(aluno): “200.n?” 
(professor): “Se for n = 1 aumento então o preço é 200.1?” 
(aluno): “Não, é 210 reais”. 
(professor): “E então qual é o preço para n aumentos?” 
(aluno): “200 + n?” 
(professor): “Se for um aumento então o preço é 200 + 1?” 
(aluno): “Não.”  
(professor): “Se for n = 1 aumento, qual é o preço?” 
(aluno): “210 reais.” 
(professor): “Se forem dois aumentos?” 
(aluno): “220 reais.” 
(professor): “Se forem três aumentos?” 
(aluno): “230 reais?” 
(professor): “E se forem n aumentos?” 
(aluno): “Sei lá!”  
(professor): “Se for n = 1 aumento, qual é a conta que se faz para encontrar os 210 
reais?” 
(aluno): “200 + 10.”  
(professor): “E dois aumentos?” 
(aluno): “200 + 20.” 
(professor): “Ou como, se usarmos o número de aumentos?” 
(aluno): “200 + 2?”  
(professor): “Dá 220?” 
(aluno): “200 + 2.10.” 
(professor): “Muito bem! E se forem três aumentos?” 
(aluno): “200 + 3.10.” 
(professor): “Isso mesmo. E se forem n aumentos?” 
(alunos após certo suspense): “200 + n.10.”  
(professor): “Esta é a função preço. Podem continuar.” 

 

 

Após esta discussão, o professor/pesquisador imaginou que os trabalhos 

transcorreriam sem maiores dificuldades, mas não foi o que aconteceu. Todas as equipes 

tiveram problemas para deduzir a função quantidade de passageiros e a função receita, mas 

com alguma intervenção do professor conseguiram encontrá-las. 

Em relação ao intervalo de valores válidos para o número de aumentos, houve, com a 

ajuda do professor, uma compreensão rápida. 

Os cálculos e o jogo foram feitos com certa tranqüilidade, e todas as equipes 

terminaram dentro do tempo previsto, sendo que isto era uma preocupação do 

professor/pesquisador, pois a atividade possuía um alto nível de exigência. 

A participação dos alunos nessa atividade foi melhor que na anterior, deixando o 

professor/pesquisador um pouco mais satisfeito. Alguns alunos trabalharam pouco, mas, de 
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qualquer forma, estavam mais envolvidos nas atividades de estudo do que nas aulas 

expositivas anteriormente utilizadas. Alguns alunos, após terminarem suas atividades, 

ajudaram outras equipes e não sofreram coerção, pois o professor/pesquisador considerou que 

esse fato era positivo, principalmente por que ocorreriam discussões, trocas de idéias e a 

inclusão de um modo de ver diferente do que até aquele momento a equipe tinha considerado. 

A transferência de conhecimentos de uma atividade para outra ocorreu de maneira 

satisfatória, mostrando evolução em relação à aula anterior. 

Ao final, um aluno da última equipe a terminar a resolução, respondendo a uma colega 

que reclamou do nível de dificuldade da atividade, disse: “Mais difícil é melhor”. 

Esta foi a primeira vez que esta frase apareceu nesta etapa de aplicação das atividades 

e o professor/pesquisador estava curioso em relação a este aspecto, já que, na aplicação-piloto 

no ano anterior, muitos alunos consideraram que o grau de dificuldade maior era fator 

positivo para a motivação e aprendizagem. Nos relatórios, uma equipe também considerou 

positivo este fato, mostrando a necessidade de expor os alunos a situações que os façam se 

sentirem desafiados. 

Relatórios 

Foi possível observar uma pequena melhora nos textos produzidos pelos alunos. 

Observe algumas frases: 

 

“Todos os integrantes do grupo participaram, dando opiniões”. 

“O trabalho foi difícil, mas conseguimos realizar com sucesso”. 

“O trabalho foi muito produtivo, tendo a participação de todos os integrantes”. 

“Todos empenhados na resolução do exercício, que está cada vez mais difícil, 
porém, cada vez mais interessante”. 

 

Esta aula possibilitou discussões valiosas, mostrando a importância de se aumentar 

gradativamente o grau de dificuldade das atividades de aprendizagem. 

 

5.1.6 Aula 06 

 

 

As atividades desta aula eram dois jogos na forma estendida, bastante simples de 

serem resolvidos e, por isso, o professor/pesquisador supunha que os alunos as resolvessem 

rapidamente e sem dificuldades. 
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Objetivava-se apresentar uma nova modalidade em que surge uma otimização, 

mostrando a importância que pode ter a ordem em que as decisões são tomadas. 

 

5.1.6.1 Atividade/aula 6 

 
A seguir, estão apresentados dois jogos na forma sequencial. Encontre as soluções 

dos mesmos. Cada jogo será avaliado em 2 pontos. 

Situação-problema 1: (FIGURA 7) 

 

 
 
 
 

Figura 7: Jogo 1 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Situação-problema 2  (FIGURA 8) 

 
 
 

Figura 8: Jogo 2 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

5.1.6.2 Descrição da aplicação 

 

Momento de socialização 

No retrospecto da atividade da aula anterior, os alunos mostraram boa compreensão 

em relação às etapas da resolução dos problemas de otimização e também pareciam ter 

compreendido bem o jogo. 

Foi explicado o que era a representação estendida de um jogo e feita a resolução de um 

exemplo usando a indução reversa. 
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Atividades do dia 

Os alunos conseguiram resolver os jogos propostos sem muitas dificuldades; as 

discussões internas foram suficientes, sendo que apenas algumas equipes exigiram orientações 

do professor/pesquisador. 

Todas as equipes terminaram antes do término do horário. 

Relatórios 

Os alunos se expressaram de maneira a supor que preferem problemas mais fáceis. 

Observe algumas frases dos relatórios: 

“O trabalho nos fez crescer, gerando discussões”. 

“A atividade foi muito boa, rápida, prática e fácil”. 

“Esse jeito é mais fácil de resolver do que o outro. Houve cooperação de todos”. 

“O jogo foi uma maravilha! Todos participaram e chegamos a um resultado 
satisfatório”. 

“A atividade foi interessante, despertando o raciocínio”. 

 

O professor/pesquisador ficou com a sensação de que esta atividade não foi bem 

elaborada, por ter exigido pouco dos alunos. Talvez fosse interessante alterar a ordem, 

colocando esta atividade na aula 3. 

 

5.1.7 Aula 07 

 

A atividade apresentava uma situação na qual o ponto de máximo era encontrado de 

maneira diversa daquelas utilizadas nas aulas anteriores e também pelos livros de Cálculo 

analisados. Essa é mais uma oportunidade oriunda da Teoria dos Jogos, de se conhecer 

situações de otimização variadas. Para se encontrar o ponto de lucro máximo, ao invés de 

igualarmos sua derivada a zero, devemos igualar as derivadas das funções custo e receita, 

significando que o lucro para de aumentar no instante em que o aumento do custo se iguala ao 

aumento correspondente da receita. 

Por este aspecto e também por representar uma situação social importante eticamente, 

esta atividade pode ser considerada de grande valor para a formação do aluno.    
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5.1.7.1 Atividade/aula 7 

 

 

TRAGÉDIA DOS COMUNS  (FIANI, 2006) 

 

  Se todas as pessoas da cidade forem educadas e não jogarem lixo na rua (papel de 

bala, toco de cigarro, papel de propaganda, lata de bebida etc), a cidade fica mais limpa e isso 

é bom para todos. Mas você está andando na rua e recebe um papel de propaganda de uma 

festa. Você lê e resolve jogá-lo fora na rua, afinal não está vendo nenhuma lixeira por perto. 

Este ato é bom para você, que não vai precisar atravessar a rua ou andar um pouco mais para 

achar uma lixeira, e para a cidade como um todo não vai fazer quase nenhuma diferença, pois 

é apenas um único pedaço de papel. O problema é que você não é o único “esperto” que 

existe na cidade e muitos acabam fazendo a mesma coisa... 

Situações como essa são conhecidas como “tragédia dos comuns” e mostram que são 

necessárias ações que nos levem a agir para o bem comum. Como exemplos podem-se citar a 

sonegação de impostos, o famoso “levar vantagem”, o outro famoso “o mundo é dos 

espertos”, entre outros. O sistema capitalista gera muitas tragédias dos comuns devido à 

liberdade de ação que se tem. 

Agora, considere o exemplo: 

Suponha que em um município exista uma área de cerrado pertencente à prefeitura e 

na qual se pretende criar futuramente um parque municipal, para preservação da fauna e 

flora. Algumas pessoas perceberam que existe naquela área uma grande quantidade de pés de 

gabiroba (fruta nativa do cerrado e muito apreciada). Então, essas pessoas começam a coletar 

as frutas e vender na cidade. Suponha que o preço do quilo de gabiroba é de R$2,00 e que a 

produção total diária dependa do número n  de coletores, de acordo com a função: 

220)( nnnR −= . Além disso, há um custo diário de R$4,00 por coletor com transporte e 

alimentação, de forma que o custo total é dado por nc ⋅= 4 . 

Existe uma lei da economia conhecida como “lei dos rendimentos marginais 

decrescentes”, que diz que a receita total )(nR  aumenta quando se aumenta o número de 

coletores )(n , mas que, quanto maior for o número de coletores, mais lentamente cresce a 

produção, de forma que em algum instante o aumento de receita total devido ao aumento de 

um coletor será igual ao aumento no custo de produção (c’): ')(' cnR = , onde a derivada 

( )nR'  representa a receita marginal e c’ representa o custo marginal, que, neste caso, é igual 
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ao custo fixo de R$4,00. 

Para a comunidade dos coletores, não é conveniente que se aumente o número de 

coletores a partir desse ponto, pois senão o aumento na receita será menor que o aumento no 

custo. Então, temos nesse momento o lucro total máximo. 

O problema é que cada pessoa analisa a situação apenas em relação ao seu resultado, 

ou seja, se ele conseguir colher uma quantidade que ao menos cubra seus custos, é 

conveniente ir para a coleta, pouco importando o que ocorre com a receita total do grupo. 

Dessa maneira, o número de coletores irá aumentar até que a receita média de cada um seja 

igual ao custo individual de produção, ou seja: 
n

c

n

nR =)(
. 

Como conseqüência, o lucro médio se reduz a zero e o “mundo fica sendo dos 

espertos que coletarem mais” (quem disse isso?). Apesar de ser uma situação ineficiente para 

a coletividade, é um Equilíbrio de Nash, pois para cada um é melhor ir coletar, dado que os 

demais irão. 

Observe que além da ineficiência financeira existe ainda o problema que depredação 

da área de coleta, mostrando a necessidade de alguma forma de controle. 

QUESTÕES: 

Para o exemplo anterior: 

A) Qual seria o número ótimo de coletores? 

B) Qual o número de coletores que realmente deve ocorrer? 

C) Qual é o lucro total e o lucro médio de cada coletor em cada uma das duas 

situações anteriores? 

D) Quantos quilogramas de gabiroba cada coletor colhe em cada uma das duas 

situações anteriores? 

 

 

 

5.1.7.2 Descrição da aplicação 

 

Momento de socialização 

Foram resolvidos os jogos da atividade da aula anterior, sendo que os alunos 

participaram bem e demonstraram não terem dúvidas. 

Foi dito que a atividade do dia era descrita por meio de um texto um pouco maior que 

os das aulas anteriores e que, por isso, deveria ser lido com bastante atenção. 
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Atividades do dia 

Esta atividade era bem mais complexa que a anterior e talvez seja a mais difícil de 

todas até o momento, por isso, já era esperada muita dificuldade, muita exigência de auxílio e 

também boas discussões. 

Após uns cinco minutos de leitura do texto, os alunos começaram a pedir ajuda, 

dizendo que não tinham entendido nada do texto: 

 
(aluno): “Senta aí e explica esse texto”. 
(professor): “Um texto simples desse?” 
(aluno): “Um problema puxa outro, que puxa outro, Deus me livre.” 
(professor): “Calma! Tentem entender uma coisa de cada vez.” 
(aluno): “O que é lucro marginal?” 
(professor): “Mostra como o lucro está variando.” 
(aluno): “É a derivada.” 
(professor): “Sim.”  
(aluno): “Tira a derivada?” 
(professor): “Precisa tirar a derivada?” 
(aluno): “Porque aqui ó (mostrando a equação em que R’(n) = c’).” 
(professor): “Tá. E o que isso vai te contar?” 
(aluno): “Produção?” 
(professor): “Leia aí no texto. Vê o que vocês vão achar.” 
(aluno): “Para achar o lucro máximo, eu vou calcular a derivada e igualar a 
zero?” 
(professor): “Não, esta situação é analisada de outro modo. Está no texto, vê se 
descobre.” 
 

 

Todas as equipes pediram ajuda para entender o item “A”. Foram feitas as 

interferências, como descritas nos diálogos anteriores, apenas nas equipes, ou seja, não foi 

feita uma parada nos trabalhos para um diálogo com toda a turma. As dificuldades foram 

muito grandes:  

 
(aluno): “Isso não existe!” 
(aluno): “É difícil demais! É o mais difícil de todos!” 
 
 
 

Foram necessários uns quarenta e cinco minutos para resolveram apenas o item “A”, 

sendo que ocorreram discussões bastante demoradas nas equipes. Os outros itens foram 

resolvidos com mais facilidade, mas, mesmo assim, com dúvidas as mais variadas. Foi preciso 

explicar para todas as equipes o significado de “lucro médio por coletor”. 

Para ilustrar o grau de dificuldade e desinformação, observe a pergunta de um aluno 

bastante experiente, seja pela idade (entre 35 e 40 anos), seja por ser empresário (possui uma 

loja de informática). Ele queria calcular a quantidade coletada e vendida por cada coletor: 

“Divido o lucro pelo custo?”. 
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Relatórios 

A seguir são apresentadas algumas frases constantes dos relatórios: 

 

“Todos os membros do grupo ajudaram na resolução dos problemas, porém, até 
acharmos a solução ... demorou muito”. 

“O exercício foi muito difícil, grande. Mas foi bom para desenvolver o nosso 
aprendizado”. 

“Todos os participantes do grupo participaram, mas o trabalho foi muito 
complicado”. 

“Todos participaram bem, mas foi muito complicado”. 

“Muita dificuldade em entender o problema dado”. 

“A cabeça da Kellen saiu fumaça, queimou todos os neurônios. A Paula enfartou, 
teve que chamar a SAMU”. 

“A atividade foi complexa, todos os integrantes tiveram dificuldades, mas foi 
instrutivo”. 

 

Os alunos disseram ter sofrido muito com a atividade, em contrapartida, a maior 

exigência elevou o nível das discussões internas nas equipes. 

Um aspecto fundamental dessa atividade era a exigência de interpretação de um texto 

matemático, situação rara nas nossas aulas de Matemática, talvez justificando, em parte, a 

dificuldade encontrada pelos alunos. 

 

5.1.8 Aula 08 

 

A atividade apresentava mais uma novidade oriunda da Teoria dos Jogos, representada 

pelas funções de duas variáveis e, consequentemente, surgindo a necessidade do uso das 

derivadas parciais, o que foi feita de maneira o mais simplificado possível, para não fugir ao 

escopo da disciplina. 

Este aspecto representava uma nova modalidade na qual a otimização acontece, 

oferecendo uma oportunidade de aprendizado que os livros de Cálculo analisados não 

ofereciam, a não ser para alunos que cursassem níveis mais avançados do conteúdo, o que não 

ocorria com o público alvo desta pesquisa. 
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5.1.8.1 Atividade/aula 8 

      

Esta atividade é composta de duas situações, cada uma com valor de 2 pontos. A 

primeira é um problema de otimização e a segunda é um jogo relacionado com o problema. 

1ª situação-problema (FIANI, 2006) 

O mercado de água mineral de uma cidade mineira é disputado por apenas duas 

empresas (1 e 2). Os consumidores não notam diferenças entre os produtos que são, portanto, 

preferidos apenas pelo preço e, por isso, as empresas praticam preços iguais (senão perdem o 

mercado) e passam a ter o lucro definido pelas quantidades vendidas (conhecido como 

modelo de Cournot). 

Sendo: 

1R  e 2R  as receitas das empresas 1 e 2. 

1L  e 2L  os lucros das empresas 1 e 2. 

1q  e 2q  as quantidades vendidas pelas empresas 1 e 2. 

1C  e 2C  os custos das empresas 1 e 2. 

 

Considere que: 

22
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2
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4
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22100
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qC

qC

qqqqR

qqqqR

⋅=

⋅=

⋅⋅−⋅−⋅=

⋅⋅−⋅−⋅=

 

Encontre as expressões que fornecem os lucros das empresas 1 e 2. 

Calcule as derivadas de 1L e de 2L , lembrando-se que para o cálculo 1q  deve ser 

considerada uma constante para a empresa 2 e 2q  uma constante para a empresa 1. 

Resolva o sistema formado pelas equações 0'
1 =L  e 0'

2 =L  para encontrar as 

quantidades que levam ao lucro máximo para as duas empresas. 

 

 

2ª situação-problema  

Ainda em relação às duas empresas da primeira situação-problema, complete a matriz 

a seguir (Quadro 48) com os lucros de cada empresa correspondente às quantidades 
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vendidas. Em seguida, escolha a quantidade que sua empresa irá vender e marque na matriz. 

  
 
 
 
 
 
 
                     Empresa 2 

Empresa 1 

14 unidades 16 unidades 

14 unidades (          ,          ) (          ,          ) 

16 unidades (          ,          ) (          ,          ) 

 
Quadro 48: Resultado do modelo de Cournot 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

5.1.8.2 Descrição da aplicação 

 

Momento de socialização 

 

O texto da aula anterior foi lido e pedido aos alunos que explicassem o que haviam 

entendido. Alguns minutos de diálogo ajudaram a esclarecer os significados das expressões 

fornecidas pelo texto para a otimização e a racionalidade que definia as atitudes dos 

jogadores, sendo que foram citadas, pelos alunos, várias situações similares que ocorrem na 

nossa sociedade.  

Em seguida, foram dadas explicações relativas às derivadas parciais, com alguns 

exemplos. 

Atividade do dia 

Todas as equipes, mesmo com essas explicações, encontraram muitas dificuldades 

para calcular as derivadas, o que proporcionou exposições e defesas de idéias, exigindo 

bastante do professor/pesquisador na orientação dos trabalhos. 

Os alunos precisaram de trinta minutos para calcular as derivadas, chegando ao 

sistema de equações, quando novamente ocorreram muitos diálogos e solicitações de ajuda: 

 
(aluno): “Eu vi isso aqui tem uns 10 anos.” 
(professor): “Pois é... Tentem se lembrar.” 
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Com outros trinta minutos, todas as equipes tinham resolvido a primeira parte e 

chegado ao jogo, o qual exigiu muita discussão nas equipes e solicitações de auxílio ao 

professor/pesquisador. Observe um diálogo: 

 
(aluno): “É para substituir no lucro ou na derivada?” 
(professor): “O que foi pedido?” 
(aluno): “Lucro.”  
(professor): “Então...”  
(aluno): “Mas olha aqui!” (mostrando as equações dos lucros, considerando que 
eram muito complicadas) 
(professor): “Para que serve calculadora?” 
 

 

Praticamente todas as equipes fizeram cálculos errados, principalmente por substituir 

quantidades inadequadas. Só após muita insistência do professor/pesquisador, conseguiram 

entender o modo de se completar a matriz. 

Foi bom vê-los trabalhando, com dificuldades, mas tentando, pedindo ajuda, 

discutindo etc. Essa aula mostrou a importância de que a atividade represente um desafio para 

os alunos, pois, dessa forma, torna-se maior a possibilidade de se envolverem e 

desenvolverem competências e conhecimentos. 

 

5.1.9 Aula 09 

 

Esta última aula da sequência didática apresentava duas partes: um problema de 

otimização e um questionário. 

Neste dia, os trabalhos eram individuais, com o objetivo de perceber a potencialidade 

deste método em relação à aprendizagem da otimização. Seis alunos não compareceram, o 

que prejudicou parcialmente a análise dos resultados. 

 

5.1.9.1 Atividade/aula 9 

 

Situação-problema: 

Resolva o problema de otimização a seguir: (GOLDSTEIN; LAY; SCHNEIDER, 

2000) 

Suponha que o lucro L  (em reais) de uma empresa, devido à venda de x  unidades de 

um produto, seja dado por: 100005001,0 2 −+−= xxL . Além disso, a empresa vende, hoje, 

2300 unidades por mês e não gostaria de vender menos que isto, sendo que a maior 
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quantidade que seria possível vender é de 3000 unidades por mês, que corresponde à 

demanda total da cidade. Encontre a quantidade que corresponde ao lucro máximo que a 

empresa pode obter e o lucro correspondente. 

 

5.1.9.2 Descrição da aplicação 

 

Momento de socialização 

Foram novamente dadas explicações relativas às derivadas parciais e, em seguida, 

resolvido, com a participação dos alunos, o problema da aula anterior. Aparentemente, os 

alunos conseguiram entendê-lo. Também foi resolvido o jogo. 

Atividade do dia 

Os alunos resolveram o problema com relativa facilidade, de forma que o 

professor/pesquisador ficou satisfeito com o resultado, por perceber que parecia ter havido um 

substancial progresso nos alunos. Os questionários respondidos encontram-se no anexo 2. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho desenvolvido ao longo dos últimos três anos, no curso de Mestrado 

profissional em Ensino de Ciências e Matemática da Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais, possibilitou mudanças conceituais em relação ao que entendemos por 

Educação. A principal delas a necessidade de descentralizar o ensino, colocando o aluno 

numa posição ativa na construção de seu conhecimento. 

Objetivou-se, com este trabalho, descobrir a possibilidade de melhoria da 

aprendizagem da otimização em Cálculo diferencial com o uso da Teoria dos Jogos, sendo 

que, para isso, foram elaboradas e aplicadas atividades baseadas na resolução de problemas, 

inseridas em um ambiente de trabalho colaborativo entre os alunos. 

Essa metodologia pautou-se pela colocação de situações-problema a partir das quais os 

alunos, organizados em equipes, construiriam conceitos e conhecimentos, sendo a atuação do 

professor deslocada da tradicional postura de transmissor de dados para tornar-se colaborador 

dos alunos em seu processo de aprendizagem. 

A dinâmica dos trabalhos permitiu o afloramento de condições essenciais na busca de 

uma aprendizagem que possua significado para os alunos, que foram levados a elaborar 

processos cognitivos, o que garante o uso de seus conhecimentos anteriores. E, devido ao 

trabalho conjunto com colegas, partir de onde se encontram. A exposição e defesa de idéias 

ocorreram de maneira natural, facilitadas pelo fato de acontecer entre iguais e em um grupo 

pequeno. 

O organograma representado pela figura 9 tenta representar as inter-relações que 

regularam o processo didático baseado na aprendizagem a partir da resolução de problemas. 
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FIGURA 9: Organograma “aprendizagem ativa” 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se a posição do aluno como sendo o ponto inicial do processo, ou seja, as 

atividades estão baseadas no trabalho discente. A colocação do quadro “colegas” deve ser 

vista como uma ênfase no trabalho em equipe, que é primordial. Obviamente que os “colegas” 

estão incluídos também no quadro “aluno”. Assim, para cada um, ele é o ponto inicial da 

atividade, com a participação efetiva dos companheiros de equipe.  

O professor aparece com papel semelhante ao dos colegas, ou seja, um auxiliar, sendo, 

é claro, que sua participação é de outra natureza, cabendo-lhe instigar os alunos por meio de 

perguntas que orientem os trabalhos. 

Os alunos buscam, em seus conhecimentos, pistas para a resolução da situação-

problema a que estão submetidos. Como as pessoas são singulares, cada uma possui 

conhecimentos, habilidades e competências variadas, de forma que suas contribuições nos 

trabalhos também são diversas, umas ajudando mais que outras no processo de solução. Aqui 

surge um diferencial importante desta metodologia, em relação ao método tradicionalmente 

utilizado de transmissão de informações. O aluno com menos conhecimentos dá menor 

contribuição, mas não fica desprovido de aprendizagem, pois existe o grupo que faz os 

trabalhos progredirem e ele tem, então, a oportunidade de apropriar-se do processo e dos 

resultados de uma maneira dinâmica, visto ser ele parte das atividades. 

No organograma da figura 9, utilizou-se a expressão “aprendizagem ativa”, na 

tentativa de enfatizar este aspecto dinâmico onde a apropriação do conhecimento ocorre. Esta 
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expressão poderia ter sido substituída por aprendizagem significativa, querendo dizer que 

possui significado para o aluno, mas, a nosso ver, quando ela é construída ativamente, já 

garante que seja significativa. 

A falta de experiência com atividades um pouco mais abertas, como as utilizadas nesta 

pesquisa, levou o professor a desejar que os alunos resolvessem os problemas de maneira 

autônoma, sem lhe exigirem muitas intervenções. As solicitações dos alunos por auxílio lhe 

fizeram sofrer, por supor não estar havendo aprendizagem. Este foi um resultado da pesquisa 

que precisa ser considerado por educadores que iniciam trabalhos baseados na metodologia de 

ensinar Matemática a partir da resolução de problemas.  

As dificuldades dos alunos, com consequentes exigências de ajuda, são inerentes ao 

processo de aprendizagem ativa e sua ausência pode ser um indício de que as atividades estão 

em um nível abaixo do ideal para os alunos e que, portanto, podem não adquirir 

conhecimentos muito relevantes. 

Consideremos a questão de pesquisa: será que o uso da Teoria dos Jogos poderia ser 

útil para motivar e promover uma aprendizagem significativa em relação à otimização em 

Cálculo diferencial? Considero que a resposta é afirmativa. Mas é importante enfatizar que a 

maneira de se organizar o trabalho docente é essencial, ou seja, a Teoria dos Jogos deve ser 

tratada como uma parte importante de uma estrutura maior. O processo de aprendizagem a 

partir da resolução de problemas desempenhou papel fundamental no qual a Teoria dos Jogos 

se inseriu na promoção de motivação e aprendizagem. 

Uma contribuição da Teoria dos Jogos nessa metodologia foi a possibilidade de se 

apresentar aos alunos situações de otimização bastante variadas, favorecendo a aquisição de 

conhecimentos e melhorando a motivação. 

Outro ponto positivo do uso da Teoria dos Jogos é o fato de a contextualização ter 

ocorrido dentro da própria Matemática. 

As conclusões, tanto em relação à motivação quanto à aprendizagem, estão baseadas 

nas observações do professor/pesquisador, feitas por variados instrumentos, e nas opiniões 

dos alunos, que constituem importantes fontes de dados em uma pesquisa qualitativa. Estes 

não devem, porém, serem considerados provas objetivas, apenas representando indicações 

sugestivas de fatos que podem se repetir em trabalhos didáticos baseados em dinâmicas de 

aula orientadas para a aprendizagem via resolução de problemas. Portanto, a resolução correta 

do teste individual, feita com relativa tranqüilidade pelos alunos, pode ser considerada uma 

indicação de aprendizagem. 
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Assim, dentro dos propósitos da pesquisa, identificamos alguns elementos 

sinalizadores das conseqüências do uso desta proposta metodológica: 

O trabalho realizado com a sequência didática mostrou-se eficaz em motivar os 

alunos. Isto pôde ser verificado durante as aulas, pelas discussões acaloradas, pela 

participação efetiva de alunos anteriormente apáticos, pelos progressos por eles conseguidos e 

também por suas declarações, como, por exemplo: 

    

“Eu amei. Anteriormente não assistia às aulas e hoje, não faltei nenhuma, me senti 
motivada a participar.” (ALUNA 8, pergunta 4, Anexo 2) 

“[...] nessas aulas teve mais participação dos alunos e mais motivação de cada um 
poder fazer uma parte do jogo.” (ALUNO 6, pergunta 4, Anexo 2). 

“[...] chegava sempre às aulas com vontade de resolver logo as atividades.” 
(ALUNO 14, pergunta 4, Anexo 2). 

 

Por estarem motivados, os alunos se esforçaram bastante, o que favoreceu a aquisição 

de conhecimentos que puderam ser percebidos pelos resultados das atividades, incluindo da 

atividade individual que realizaram na última aula, e também por afirmações suas, como, por 

exemplo: 

“[...] as provas são muito mais complicadas por serem individuais e exigirem que 
“decoremos” (e não necessariamente aprendamos) a matéria discutida.” (ALUNO 
4, pergunta 6, Anexo 2). 

 

“Foi até mais fácil aprender, pois tinha ajuda de mais colega. A gente ganhou 
tempo. Se estivéssemos copiando do quadro o aprendizado iria render menos.”  
(ALUNO 26, pergunta 1, Anexo 2). (Grifo nosso). 

 

Observações dos trabalhos dos alunos e considerações feitas por eles levantaram 

aspectos que precisam ser considerados. 

Parece ser necessária a introdução de momentos de socialização mais amplos, nos 

quais o conteúdo seja discutido e sejam dados problemas para serem solucionados 

individualmente em horários extraclasse. 

O trabalho em equipe é essencial, porém o número de membros deve variar de acordo 

com a percepção do professor e com as características das atividades. Nesta pesquisa, 

aparentemente o número de alunos foi excessivamente alto; talvez o número ideal fosse dois 

ou, no máximo, três alunos por equipe. Isso pôde ser observado, no segundo teste das 

atividades em 2007, quando uma equipe composta por apenas dois alunos trabalhou de 

maneira bastante significativa, visto que ambos eram exigidos intensamente. Grupos com 
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quatro membros, como foi o caso desta pesquisa, dificultam a participação de todos nos 

trabalhos, mas, por outro lado, permite discussões mais interessantes do que se os alunos 

estivessem organizados em duplas, visto o número maior de idéias que podem surgir. 

Outro problema relacionado com a dinâmica dos trabalhos é referente ao aluno que 

faltar a alguma das atividades. Como reaplicá-la se ela é realizada em equipe? A presença de 

uma atividade final individual pode sanar este problema, desde que isso seja discutido com os 

alunos antes do início dos trabalhos. 

Uma preocupação presente no trabalho docente refere-se ao tempo necessário para a 

realização das atividades programadas. A sequência didática elaborada e aplicada não exigiu 

um número maior de aulas em relação ao tempo gasto pelo professor/pesquisador com o 

conteúdo de problemas de otimização utilizando-se de aulas expositivas, nas quais geralmente 

se enfatiza a resolução de elevada quantidade de exercícios como necessária para “treinar” os 

alunos. Pela análise dos livros de Cálculo pesquisados, essa parece ser também a opinião dos 

seus autores, visto as extensas listas de problemas que apresentam. 

Sem a pretensão de ter resolvido algum problema da Educação Matemática, 

encerramos este texto, com a satisfação de ter presenciado em nossos alunos atitudes 

inexistentes nas aulas transmissivas de conhecimentos anteriormente utilizadas. Que esta 

experiência sirva de incentivo para que pessoas interessadas em Educação se empenhem em 

criticá-la ou, talvez, em prosseguir o caminho parcialmente aqui trilhado.  

 

 

 



 
 

 

124 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABRANTES, Maria Luísa Perdigão. A Teoria dos Jogos e os Oligopólios [abordagem]. 1ª 
ed. Luanda: Multitema, 2004. 116 p. 

ANTON, Howard e RORRES, Chris. Álgebra linear com aplicações. Tradução: Claus Ivo 
Doering. 8 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 572 p. 

ANTON, Howard. Cálculo: um novo horizonte. Tradução: Cyro de Carvalho Patarra e 
Márcia Tamanaha. 6 ed.Volume 1. Porto Alegre: Bookman, 2000. 578 p. 

BAZERMAN, Max H. Processo decisório: para cursos de administração e economia. 
Tradução de Arlete Simille Marques. 5 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 232 p. 

BAERT, Patrick. Algumas limitações das explicações da escolha racional na ciência 
política e na sociologia. Tradução: Eduardo Cesar Marques. in: Revista brasileira de ciências 
sociais.ISSN 0102-6909. V.12. n.35. São Paulo. Fev. 1997. 

BÊRNI, Duilio de Avila. Teoria dos Jogos: jogos de estratégia, estratégia decisória, teoria da 
decisão. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso. 2004.138 p. 

BERNSTEIN, Peter L. Desafio aos deuses: a fascinante história do risco. Tradução Ivo 
Korylowski. 20 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997. 389 p. 

BORBA, Marcelo de Carvalho e ARAÚJO, Jussara de Loiola (orgs). Pesquisa Qualitativa 
em Educação Matemática. Belo Horizonte: Autêntica. 2004. 120 p. 

BORUCHOVITCH, Evely & BZUNECK, José Aloyseo (orgs). A Motivação do Aluno: 
Contribuições da Psicologia Contemporânea.  3 ed. Petrópolis: Vozes. 2004. 183 p. 

BOYER, Carl B. História da Matemática. Tradução: Elza F. Gomide. 2 ed. 4ª reimpressão. 
São Paulo: Editora Edgar Blücher Ltda. 2002. 496 p. 

COELHO, Maria Aparecida Mendonça Pinto. A Resolução de Problemas: Da Dimensão 
Técnica a uma Dimensão Problematizadora. Dissertação de mestrado. Orientadora: Dione 
Lucchesi de Carvalho. Unicamp. 2005. 

DAVIS, Morton D. Teoria dos Jogos: uma introdução não-técnica. Tradução de Leônidas 
Hegenberg e Otanny Silveira da Mota. São Paulo, Cultrix, 1973. 214 p. 

DAVIS, Philip J. e HERSH, Reuben. A experiência matemática. Tradução de Fernando 
Miguel Louro e Ruy Miguel ribeiro. Lisboa: Gradiva. 1995. 401p. 

DAVIS, Philip J. e HERSH, Reuben.O sonho de Descartes.  Tradução de Mário C. Moura. 2 
ed. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves. 1998. 335 p. 

FAYARD, Pierre. O jogo da interação: informação e comunicação em estratégia. Tradução: 
Ana Cristina Fachinelli. Caxias do Sul: EDUCS, 2000. 142 p. (Coleção Estratégia). 

FELICIANO, Léa Paz da Silva. Teoria dos Jogos: Uma nova proposta para o ensino médio. 
Dissertação de mestrado. Orientador: Ubiratan D’Ambrósio. PUC/SP, 2007. 



 
 

 

125 

 

FIANI, Ronaldo. Teoria dos Jogos: para cursos de administração e economia. 2 ed.rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 388 p. 

FIORENTINI, Dario e LORENZATO, Sergio. Investigação em educação matemática: 
percursos teóricos e metodológicos. Campinas: Autores Associados, 2006. 226p. 

GAZIRE, Eliane S. Perspectivas da Resolução de Problemas em Educação Matemática. 
Dissertação de mestrado. Rio Claro, SP: Unesp, 1988. 

GOLDSTEIN, Larry J.; LAY, David C.; SCHNEIDER, David I. Matemática Aplicada: 
economia, administração e contabilidade.tradução: Henrique von Dreifus. 8 ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2000. 484 p. 

GOMES,  Luiz Flávio Autran Monteiro;ARAYA, Marcela Cecília González  e ARIGNANO, 
Claudia. Tomada de decisões em cenários complexos: introdução aos métodos discretos do 
apoio multicritério à decisão. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 168 p. 

LIMA, Valéria Scomparim de. Solução de problemas: habilidades matemáticas, 
flexibilidade de pensamento e criatividade. Orientadora: Márcia Regina Ferreira de Brito. 
Universidade Estadual de Campinas. 2001. 158 p. 

LORENZATO, Sergio. Para aprender matemática. Campinas: Autores Associados, 
2006.139 p.(coleção Formação de professores) 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas. 
São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária Ltda., 1986. 

MARINHO, Raul. Prática na Teoria: aplicações da Teoria dos Jogos e da evolução aos 
negócios. São Paulo: Saraiva, 2005. 160p. 

NEUMANN, John von e MORGENSTERN, Oskar. Theory of games and economic 
behavior. 3ª ed. Princeton: Princeton University Press. 1953.641 p. 

ONUCHIC, L. R. Ensino-Aprendizagem de matemática através da Resolução de problemas. 
In: ONUCHIC, L.R. Pesquisa em Educação Matemática: concepções e perspectivas. São 
Paulo: Editora Unesp, 1999, p.199-218. 
 
ONUCHIC, Lourdes de la Rosa e ALLEVATO, Norma Suely Gomes. Novas reflexões sobre 
o ensino-aprendizagem de matemática através da Resolução de Problemas. In: BICUDO, 
Maria Aparecida Viggiani e BORBA, Marcelo de Carvalho (Org). Educação matemática: 
pesquisa em movimento. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2005. 317 p. 

PIMENTEL, Élson L. Dilema do prisioneiro: da Teoria dos Jogos à ética. Belo Horizonte: 
Argvmentvm, 2007, 147 p. 

POLYA, George. A arte de resolver problemas: um novo aspecto do método matemático. 
Tradução e adaptação: Heitor Lisboa de Araújo. 2ª reimpressão. Rio de Janeiro: Interciência, 
1995. 196 p. 

PONTE, João Pedro; BROCARDO, Joana; OLIVEIRA, Hélia. Investigações matemáticas 
na sala de aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 152 p. 



 
 

 

126 

 

POPPER, Karl Raymund. Lógica das ciências sociais. Tradução: Estevão de Rezende 
Martins, Apio Cláudio Muniz Acquarone Filho, Vilma de Oliveira Moraes e Silva. 3ª ed. Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004. 101 p. 

POPPER, Karl Raymund . Tradução de Benedita Bettencourt. Conjecturas e Refutações. 
Coimbra: Almedina, 2006. 579 p. 

POZO, Juan Ignácio. A solução de problemas: aprender a resolver, resolver para aprender. 
Tradução de Beatriz Affonso Neves. Porto Alegre: Artmed, 1998. 177 p. 

POZO, Juan Ignácio. Aprendizes e mestres: a nova cultura da aprendizagem. Tradução: 
Ernani Rosa. Porto Alegre: Artmed, 2002. 296 p. 

STEWART, James. Cálculo. Tradução: Antonio Carlos Moretti e Antonio Carlos Gilli 
Martins. Volume 1. 5 ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. 581 p. 

TSEBELIS, George. Jogos Ocultos. São Paulo: EDUSP, 1998. 256p 

TZU, Sun. A arte da guerra: os treze capítulos originais. Tradução e adaptação: Nikko 
Bushidô. São Paulo: Jardim dos livros, 2006. 192 p. 

VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de; PINHO, Diva Benevides. Manual de 
economia: equipe de professores da USP. Saraiva, 2004. 606 p. 
 
ZABALA, Antoni. A prática educativa:como ensinar. Tradução: Ernani F. da F. Rosa. Porto 
Alegre: Artmed. 1998. 224 p. 



 
 

 

127 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1 MÓDULO DIDATICO 

 

Este material destina-se ao ensino de problemas de otimização em cursos de 

Administração de Empresas. Preferencialmente, os alunos devem ser organizados em equipes 

de dois ou três alunos. Os problemas são ambientados na Teoria dos Jogos. 

Justificativas  

Os alunos de Administração têm encontrado muitas dificuldades para aprender a 

otimização. A Teoria dos Jogos lida com situações muito ligadas à administração de empresas 

e, por isso pode motivar os alunos. 

A Teoria dos Jogos apresenta várias situações nas quais a otimização está presente de 

maneiras diferentes dos problemas geralmente encontrados nos livros de Cálculo. 

Objetivos 

• Levar o aluno a desenvolver por si métodos de resolução dos problemas de 

otimização;  

• Mostrar para o aluno a existência de situações, em sua área de interesse, em que a 

otimização é requerida; 

• Motivar o aluno em relação ao estudo da otimização. 

Orientações 

A primeira aula deve ser utilizada para orientações metodológicas, uma introdução à 

Teoria dos Jogos e a definição de problemas de otimização, porém, não se deve passar 

orientações acerca da resolução daqueles problemas, ou seja, não se deve fornecer um “roteiro 

de resolução”. 

O professor deve auxiliar os alunos principalmente por meio de perguntas que os 

orientem.  

São necessários momentos de socialização, nos quais são organizadas as descobertas 

feitas pelos alunos. O professor, por meio de perguntas, solicita que os alunos socializem o 

que estão fazendo ou já fizeram, de forma que as descobertas das equipes se complementem. 

Estes momentos de socialização podem ser necessários a qualquer instante, 

dependendo do andamento das atividades. Além disso, devem ser programados outros 
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momentos, normalmente no início de cada aula, para se fazer o retrospecto da aula anterior, 

corrigindo-se os trabalhos (sempre com a participação dos alunos). 

Ao final das aulas, deve ser feita uma recapitulação geral para sanar alguma dúvida 

remanescente. Também é aconselhável que seja realizado um teste individual, o qual pode ser 

usado também para compensar a avaliação de algum aluno que tenha perdido uma das 

atividades (isso precisa ter sido previamente acertado com os alunos). 

 

1ª AULA 

 

Esta aula deve ser utilizada para uma exposição sobre a metodologia que será aplicada 

no ensino do capítulo sobre problemas de otimização. Os alunos devem ser solicitados a se 

organizarem em equipes de dois (ou três) membros. 

Nas atividades em que há confronto entre equipes, a pontuação obtida por cada uma 

delas corresponderá às recompensas no jogo. Nesse caso, será feita uma conversão, de acordo 

com o valor da atividade. Pode ser que uma equipe obtenha uma recompensa maior que 

aquela correspondente à solução correta do jogo e, nesse caso, a equipe obterá total na 

avaliação. 

Caso os alunos não tenham tido ainda contato com a Teoria dos Jogos, essa aula pode 

ser utilizada para um pequeno relato histórico sobre a mesma e também para apresentação de 

alguns aspectos técnicos, como as maneiras de representação e de resolução dos jogos. 

 

Dados históricos 

 

A Teoria dos Jogos é uma teoria matemática bastante recente. Apesar de existirem 

estudos esporádicos, o primeiro artigo sobre ela data de 1926, publicado pelo matemático 

húngaro (naturalizado norte americano) John von Neumann. Em 1944, em conjunto com o 

economista alemão Oskar Morgenstern, von Neumann publica o livro “Teoria dos Jogos e 

comportamento econômico” no qual o assunto é estudado de forma extensa e rigorosa, sendo 

considerado o marco inicial desta ciência. Um avanço importante aparece com o matemático 

americano John Nash, que criou o conceito de Equilíbrio de Nash, útil na análise de uma 

gama muito grande de jogos. 

A Teoria dos Jogos é utilizada atualmente no estudo de áreas bastante diversas como: 

Economia, Política, Guerra, Jornalismo e Biologia. 
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O jogo é uma situação em que as pessoas envolvidas (jogadores) tomam decisões que 

interferem nas recompensas obtidas, não apenas por eles e sim por todos os participantes. 

Além disso, todos têm conhecimento desta interdependência das ações. 

É dado como certo que todos os jogadores agem buscando atingir os melhores 

resultados possíveis e, para isso, utilizam todos os recursos disponíveis, de forma que se diz 

que eles agem racionalmente. 

Exemplos.: 1º jogo (Quadro 1) (FIANI, 2006, p. 116) 

 

                    B 

    A 

Descontar 

20% 

Manter o 

preço 

Aumentar 

10% 

Aumentar 

20% 

Descontar 10% 3,0 1,1 5,4 0,2 

Manter o preço 1,1 3,2 6,0 2,0 

Aumentar 10% 0,2 4,4 7,2 3,0 

 
Quadro 1: 1º jogo 

Fonte: FIANI, 2006, p.116 
 
 

                    D 

    C 

Investe em 

propaganda 

Reduz os 

preços 

Não reage Tenta acordo 

Reduz os preços 3,2 3,2 0,3 0,4 

Tenta acordo 2,0 0,1 3,0 1,1 

 
Quadro 2:  2º jogo 

Fonte: FIANI, 2006, p. 237 
 

Para a resolução de um jogo, existem várias maneiras entre as quais: 

• Eliminação de estratégias estritamente dominadas: 

• Uma estratégia é dita estritamente dominada quando existe uma outra na qual 

as recompensas correspondentes são sempre maiores. Nesse caso, pode-se 

eliminar a pior estratégia, de forma que o jogo fica reduzido a outro mais 

simples. Continuando com o processo, pode-se encontrar a solução do jogo. 

Consideremos o primeiro exemplo dado pelo quadro 3: 
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                    B 

    A 

Descontar 

20% 

Manter o 

preço 

Aumentar 

10% 

Aumentar 

20% 

Descontar 10% 3,0 1,1 5,4 0,2 

Manter o preço 1,1 3,2 6,0 2,0 

Aumentar 10% 0,2 4,4 7,2 3,0 

 
Quadro 3:  1º jogo 

Fonte: FIANI, 2006, p.116 
 

 

A estratégia “Descontar 20%” de B pode ser eliminada, pois é sempre pior que 

“Manter o preço”, de maneira que o jogo fica reduzido ao quadro 4: 

 
 

 

                    B 

    A 

Manter o 

preço 

Aumentar 

10% 

Aumentar 

20% 

Descontar 10% 1,1 5,4 0,2 

Manter o preço 3,2 6,0 2,0 

Aumentar 10% 4,4 7,2 3,0 

 
Quadro 4:  1º jogo (1ª eliminação) 

Fonte: FIANI, 2006, p.116 
 

  

Neste jogo simplificado, podem ser eliminadas as estratégias “Descontar 10%” e 

“Manter o preço”, ambas de A, pois são sempre piores que “Aumentar o preço” e o jogo se 

reduz ao quadro 5: 

 

                    B 

    A 

Manter o 

preço 

Aumentar 

10% 

Aumentar 

20% 

Aumentar 10% 4,4 7,2 3,0 

 

Quadro 5:  1º jogo (2ª eliminação) 
Fonte: FIANI, 2006, p.116 
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 Agora podemos eliminar as estratégias “Aumentar 10%” e “Aumentar 20%”, ambas 

de B, de maneira que o jogo se reduz a uma única opção para cada jogador, o que constitui a 

sua solução pelo método de eliminação de estratégias estritamente dominadas (Quadro 6): 

 

                    B 

    A 

Manter o 

preço 

Aumentar 10% 4,4 

 
Quadro 6:  1º jogo (3ª eliminação) 

Fonte: FIANI, 2006, p.116 
 

 

 Muitos jogos não podem ser resolvidos por este método devido a ausência de 

estratégias dominadas. Em outros, a presença dessas possibilita eliminá-las, simplificando os 

jogos, mesmo que não consigamos chegar à solução apenas por este caminho. 

 

• Encontrar equilíbrios de Nash 

 

Em um jogo simultâneo, há um equilíbrio de Nash quando em uma combinação de 

estratégias todos os jogadores estão na melhor situação possível, dadas as ações dos demais 

jogadores, ou seja, cada um está dando a melhor resposta possível para as ações esperadas dos 

demais. 

Para se encontrar um possível equilíbrio de Nash, podemos marcar as entradas da 

matriz onde se encontram as melhores respostas para cada ação do oponente. Fazendo isto 

com os dois jogadores, o equilíbrio estará na opção que for, ao mesmo tempo, a melhor 

resposta para ambos.  

Vamos considerar novamente o primeiro exemplo, no qual as melhores respostas de A 

estão marcadas com uma letra “a” e as melhores respostas de B com uma letra “b” (Quadro 

7). 
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                    B 

    A 

Descontar 

20% 

Manter o 

preço 

Aumentar 

10% 

Aumentar 

20% 

Descontar 10% a 3,0 1,1 5,4 b 0,2 

Manter o preço 1,1 3,2 b 6,0 2,0 

Aumentar 10% 0,2 a 4,4 b a 7,2 a 3,0 

 
Quadro 7:  Jogo com equilíbrio de Nash 

Fonte: FIANI, 2006, p.116 
 

De forma que a solução do jogo é formada pelas estratégias “Aumentar 10%” para A e 

“Manter o preço” para B. 

Esse método também não resolve qualquer jogo, pois é possível não existirem ou 

existirem mais do que um equilíbrio de Nash em um jogo. 

 

• Teorema do Minimax 

 

Consiste em considerar que um jogador tentará infligir o máximo dano ao concorrente, 

de forma que deve identificar as recompensas desejadas pelo outro jogador e jogar de maneira 

que ele só consiga o mínimo entre elas (mínimo dos máximos). 

O concorrente, sabendo da atitude do adversário que lhe tenta impor a maior perda, 

procurará encontrar os mínimos de cada jogada do outro e escolherá o máximo destes 

(máximo dos mínimos). 

Essa atitude é muito pessimista e apenas deve ser utilizada quando não houver 

nenhuma possibilidade de cooperação entre os jogadores, como é o caso dos jogos de soma 

zero.  

Consideremos um exemplo de jogo de soma zero (Quadro 8): 

 

            Jogador B                                                           

Jogador A 

Estratégia 4 Estratégia 5 Estratégia 6 

Estratégia 1 4 2 -4 

Estratégia 2 0 -1 -1 

Estratégia 3 2 3 1 

 
Quadro 8:  Jogo de soma zero  

Fonte: Dados da pesquisa 
 



 
 

 

133 

 

 
 

           Como na matriz estão representadas as recompensas do jogador das linhas, este 

buscará atingir os maiores resultados, mas como sabe que o adversário deseja lhe infligir o 

maior dano possível, opta pela maior recompensa entre os mínimos, que o adversário tenta lhe 

impor. 

O jogador das colunas, por seu lado, imagina que o jogador das linhas deseja obter os 

maiores resultados possíveis e então escolhe o menor destes. 

Como fizemos para encontrar equilíbrios de Nash, vamos marcar as respostas de cada 

jogador (Quadro 9). A opção que represente as melhores respostas para ambos será a solução 

do jogo. 

 

           Jogador B                  

Jogador A 

Estratégia 

4 

Estratégia 5 Estratégia 6 

Estratégia 1 a 4 2 -4 b 

Estratégia 2 0 -1 b -1 b 

Estratégia 3 2 a 3 a 1 b 

 
Quadro 9:  Resolução de jogo de soma zero 

 Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Então, a solução do jogo é formada pelas estratégias 3 e 6. 

 

2ª AULA 

 

Nessa aula, os alunos resolverão dois jogos na forma estratégica. 

Objetiva-se desenvolver habilidades de resolução de jogos e também fornecer um 

primeiro contato com a otimização, aqui significando a melhor situação que uma empresa 

pode atingir frente à concorrência. 
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Atividade/aula 2 

      

Sua empresa está diante de duas situações que precisam ser resolvidas. Façam uma 

reunião e tomem uma decisão conjunta que leve aos melhores resultados para a empresa de 

vocês. 

Vocês representam a FIAT (ou FORD) no primeiro problema e a MONOPOLISTA (ou 

ENTRANTE) no segundo. 

A decisão de vocês será confrontada com a de outra equipe por sorteio e a recompensa 

que obtiverem no jogo será convertida em pontos para todos os membros de sua equipe, da 

maneira acertada anteriormente. 

Situação-problema 1 (FIANI, 2006, p. 85): 

Resolva o jogo dado a seguir na forma estratégica ou normal, no qual a FIAT está para 

decidir se lança uma nova versão de um modelo de carro popular ou, caso não lance, o novo 

modelo se mantêm ou reduz o preço do modelo atual. Sua concorrente, a FORD, está entre 

lançar um modelo que concorra com o da FIAT ou importar da matriz nos EUA ou 

simplesmente não concorrer nesse seguimento do mercado (Quadro 10). 

  

 
 

Quadro 10: Fiat x Ford  
Fiani, 2006, p.85 

 
 
 
 

Situação-problema 2  (FIANI, 2006, p.94) 

Uma empresa (MONOPOLISTA) está diante da entrada iminente de uma concorrente 

(ENTRANTE). Resolva o jogo observando as maiores recompensas para cada decisão do 

concorrente (Quadro 11).  

 

 

FIAT 

FORD 

Lançar nova versão Manter o preço Reduzir o preço 

Lançar modelo próprio 1, 4 4, 1 1, 3 

Importar da matriz 2, 2 2, 1 2, 3 

Não competir 1, 1 0, 5 1, 0 



 
 

 

135 

 

.  
Quadro 11: Monopolista x Entrante 

Fonte: Fiani, 2006, p.94 

         Entrante 

Monopolista 

 

Não exporta 

 

Exporta pouco 

 

Exporta muito 

Investe 2, 1 1, 0 1, 0 

Não investe 1, 0 2, 1 0, 2 

 

3ª AULA 

 

As atividades dessa aula são dois jogos na forma estendida. Objetiva-se apresentar 

uma nova modalidade em que surja uma otimização, mostrando a importância que pode ter a 

ordem em que as decisões são tomadas. 

 

Atividade/aula 3 

 
A seguir, estão apresentados dois jogos na forma sequencial. Encontre as soluções dos 

mesmos. Cada jogo será avaliado em 2 pontos. 

Situação-problema 1:  

 

Figura 1: Jogo 1 

 Fonte: Dados da pesquisa 
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Situação-problema 2: 

 

Figura 2: Jogo 2 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 
 
4ª AULA 

 

Nesta aula, os alunos resolverão um problema de otimização. 

Objetiva-se que eles construam uma sequência de passos para a solução do problema. 

O mais importante é que pensem no porquê de cada item. 

 

Atividade/aula 4 

 

O problema seguinte tem por objetivo entender como encontrar o melhor de 

determinada situação, que são chamados de Problemas de Otimização. 

A empresa que vocês trabalham contratou um economista que modelou o 

comportamento do lucro mensal pela venda de um produto, em relação ao preço, 



 
 

 

137 

 

encontrando a função a seguir, em que L  é o lucro e p  o preço, ambos em reais. 

     ppL 100010 3 +−=  

Resolva os itens a seguir: 

A) Calcule os lucros correspondentes aos seguintes preços: p  = 1 real, p  = 2 reais, 

p  = 3 reais, p  = 4 reais, p  = 5 reais, p  = 6 reais, p  = 7 reais, p  = 8 reais, p  = 9 reais e 

p  = 10 reais. Qual dos preços leva ao maior lucro? 

B) Encontre a derivada da função lucro, em relação ao preço e calcule os seus valores 

para cada um dos preços do item A. 

C) Encontre uma relação entre os valores da derivada e dos lucros. 

    Como se pode utilizar a derivada para encontrar o lucro máximo? 

    Será que o preço que forneceu o maior lucro no item A é realmente o preço 

equivalente ao máximo lucro? 

Encontre o lucro máximo e o preço correspondente.  

 

 

5ª AULA 

 

Nesta aula, os alunos farão um problema de otimização complementado por um jogo, 

que objetiva mostrar a influência da concorrência, que não existe no problema. Com a 

concorrente, o lucro cai e, além disso, se a empresa não baixar seu preço, a concorrente pode 

se aproveitar e reduzir ainda mais seu lucro. 

 

 

Atividade/ aula 5 

  
Esta atividade é composta por um problema de otimização (cuja resolução será 

avaliada em 2 pontos) e de um jogo (que será avaliado em outros 2 pontos). Para o jogo será 

realizado um sorteio para formar as duplas de empresas concorrentes e sua pontuação será 

obtida de acordo com a proporção entre a recompensa que vocês obtiverem e a recompensa 

da solução correta do jogo. 

Parte A    

A sua empresa vende um modelo simples de calculadora, que custa R$2,00. Você 
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sabe que não deve colocar um preço superior a R$8,00 devido às circunstâncias do mercado. 

Um economista contratado pelo dono da empresa concluiu que o lucro, em mil reais, 

originado pela venda desta calculadora, quando seu preço é p  reais, é dado pela função: 

1053
3

1 23 +⋅−⋅+⋅−= pppL .  

Encontre o maior lucro que é possível ser obtido e o preço correspondente. 

Parte B 

Considere agora que uma outra empresa( )B  comece a concorrer com a sua ( )A  na 

venda dessa calculadora, de forma a alterar a situação anterior. A situação está modelada pela 

matriz a seguir (Quadro 12), na qual as recompensas estão em mil reais. Decida que preço 

sua empresa vai adotar. 

 

                  empresa B 

empresa A 

R$4,00 R$5,00 

R$4,00 10,10 17,8 

R$5,00 8,17 15,15 

 
Quadro 12:Lucros / Preços 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Resposta: Nós vamos adotar o preço de ________ reais. 

 

6ª AULA 

O problema desta aula não traz a função a ser otimizada e o trabalho para encontrá-la é 

a parte mais importante da atividade. 

 

Atividade/ aula 6 

 
 

Esta atividade é composta de duas partes: a primeira é um problema de otimização e a 

segunda parte é um jogo relacionado com o problema. 

A avaliação desta atividade está divida da seguinte forma:  

- a resolução da situação problema vale 2 pontos; 

- o jogo vale outros 2 pontos. 
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Situação-problema 1 (Baseado em Goldstein, 2000) 

Você é gerente de uma da empresa aérea Beta (ou Alfa), que em determinada rota é 

monopolista e possui 6000 passageiros por mês ao preço de R$200,00 a passagem de ida e 

volta. Você deseja aumentar o preço e é informado pela equipe de estudo de mercado que a 

empresa perde, em média, 200 clientes ao mês, para cada aumento de R$10,00 no preço da 

passagem. 

Encontre uma função que forneça o preço ( )p  em função no número de aumentos de 

10 reais ( )n : 

( )=np   

Encontre uma função que forneça o número de clientes ( )q  em função do número de 

aumentos de 10 reais( )n : 

( )=nq  

 Qual é então a função que fornece a receita( )R  em função do número de aumentos 

de 10 reais( )n ? 

( )=nR  

Encontre o número de aumentos de 10 reais( )n  para o qual a receita é máxima. Não 

se esqueça do intervalo de valores que o preço pode assumir. 

=n  

 Então, nessa situação, os valores são de: 

( )=np  

( )=nq  

( )=nR  

Agora imagine que a empresa aérea Alfa (ou Beta) resolva concorrer com a sua pela 

mesma rota e agora você deve se preocupar com a possibilidade de perda de clientes para a 

concorrente. Nesse caso, o preço e o lucro tendem a cair, devido à concorrência. 

Suponha que a matriz abaixo forneça as recompensas (em uma unidade de referência 

qualquer) para três opções de preços das passagens aéreas tanto de sua empresa quanto da 

concorrente. 

Nessa nova situação (Quadro 13), qual será o preço que sua empresa (Beta) irá 

praticar? 
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Quadro 13: Alfa x Beta  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

      Beta 

Alfa 

R$200,00 R$210,00 R$230,00 

R$200,00 2, 0 2, 2 3, 0 

R$210,00 3, 1 3, 2 4, 1 

R$230,00 0, 2 2, 3 5, 2 

 

 

     7ª AULA 

 

Essa atividade apresenta uma situação na qual o ponto de máximo é encontrado de 

maneira diferente. Esta é mais uma oportunidade, apresentada pela Teoria dos Jogos, de se 

conhecer situações de otimização. Para se encontrar o ponto de lucro máximo, ao invés de 

igualarmos sua derivada a zero, devemos igualar as derivadas das funções custo e receita, 

significando que o lucro para de aumentar no instante em que o aumento do custo se iguala ao 

aumento da receita. 

Por este aspecto e também por representar uma situação social importante eticamente, 

esta atividade é considerada de grande valor na formação do aluno.    

 

Atividade/aula 7 

 

TRAGÉDIA DOS COMUNS  (FIANI, 2006) 

 

  Se todas as pessoas da cidade forem educadas e não jogarem lixo na rua (papel de 

bala, toco de cigarro, papel de propaganda, lata de bebida etc), a cidade fica mais limpa e isso 

é bom para todos. Mas você está andando na rua e recebe um papel de propaganda de uma 

festa. Você lê e resolve jogá-lo fora na rua, afinal não está vendo nenhuma lixeira por perto. 

Este ato é bom para você, que não vai precisar atravessar a rua ou andar um pouco mais para 

achar uma lixeira, e para a cidade como um todo não vai fazer quase nenhuma diferença, pois 

é apenas um único pedaço de papel. O problema é que você não é o único “esperto” que 

existe na cidade e muitos acabam fazendo a mesma coisa... 
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Situações como essa são conhecidas como “tragédia dos comuns” e mostram que são 

necessárias ações que nos levem a agir para o bem comum. Como exemplos podem-se citar a 

sonegação de impostos, o famoso “levar vantagem”, o outro famoso “o mundo é dos 

espertos”, entre outros. O sistema capitalista gera muitas tragédias dos comuns devido à 

liberdade de ação que se tem. 

Agora, considere o exemplo: 

Suponha que em um município exista uma área de cerrado pertencente à prefeitura e 

na qual se pretende criar futuramente um parque municipal, para preservação da fauna e 

flora. Algumas pessoas perceberam que existe naquela área uma grande quantidade de pés de 

gabiroba (fruta nativa do cerrado e muito apreciada). Então, essas pessoas começam a coletar 

as frutas e vender na cidade. Suponha que o preço do quilo de gabiroba é de R$2,00 e que a 

produção total diária dependa do número n  de coletores, de acordo com a função: 

220)( nnnR −= . Além disso, há um custo diário de R$4,00 por coletor com transporte e 

alimentação, de forma que o custo total é dado por nc ⋅= 4 . 

Existe uma lei da economia conhecida como “lei dos rendimentos marginais 

decrescentes”, que diz que a receita total )(nR  aumenta quando se aumenta o número de 

coletores )(n , mas que, quanto maior for o número de coletores, mais lentamente cresce a 

produção, de forma que em algum instante o aumento de receita total devido ao aumento de 

um coletor será igual ao aumento no custo de produção (c’): ')(' cnR = , onde a derivada 

( )nR'  representa a receita marginal e c’ representa o custo marginal, que, neste caso, é igual 

ao custo fixo de R$4,00. 

Para a comunidade dos coletores, não é conveniente que se aumente o número de 

coletores a partir desse ponto, pois senão o aumento na receita será menor que o aumento no 

custo. Então, temos nesse momento o lucro total máximo. 

O problema é que cada pessoa analisa a situação apenas em relação ao seu resultado, 

ou seja, se ele conseguir colher uma quantidade que ao menos cubra seus custos, é 

conveniente ir para a coleta, pouco importando o que ocorre com a receita total do grupo. 

Dessa maneira, o número de coletores irá aumentar até que a receita média de cada um seja 

igual ao custo individual de produção, ou seja: 
n

c

n

nR =)(
. 

Como conseqüência, o lucro médio se reduz a zero e o “mundo fica sendo dos 

espertos que coletarem mais”. Apesar de ser uma situação ineficiente para a coletividade, é 

um Equilíbrio de Nash, pois para cada um é melhor ir coletar, dado que os demais irão. 
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Observe que além da ineficiência financeira existe ainda o problema que depredação 

da área de coleta, mostrando a necessidade de alguma forma de controle. 

QUESTÕES: 

Para o exemplo anterior: 

A) Qual seria o número ótimo de coletores? 

B) Qual o número de coletores que realmente deve ocorrer? 

C) Qual é o lucro total e o lucro médio de cada coletor em cada uma das duas 

situações anteriores? 

D) Quantos quilogramas de gabiroba cada coletor colhe em cada uma das duas 

situações anteriores? 

 

 

 

8ª AULA 

 

Essa atividade apresenta mais uma novidade oriunda da Teoria dos Jogos, 

representada pelas funções de duas variáveis e, consequentemente, surgindo a necessidade do 

uso das derivadas parciais. Este aspecto representa uma nova modalidade em que a 

otimização pode aparecer. 

 

 

 

Atividade/aula 8 

      

Esta atividade é composta de duas situações, cada uma com valor de 2 pontos. A 

primeira é um problema de otimização e a segunda é um jogo relacionado com o problema. 

1ª situação-problema (FIANI, 2006) 

O mercado de água mineral de uma cidade mineira é disputado por apenas duas 

empresas (1 e 2). Os consumidores não notam diferenças entre os produtos que são, portanto, 

preferidos apenas pelo preço e, por isso, as empresas praticam preços iguais (senão perdem o 

mercado) e passam a ter o lucro definido pelas quantidades vendidas (conhecido como 

modelo de Cournot). 

Sendo: 
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1R  e 2R  as receitas das empresas 1 e 2. 

1L  e 2L  os lucros das empresas 1 e 2. 

1q  e 2q  as quantidades vendidas pelas empresas 1 e 2. 

1C  e 2C  os custos das empresas 1 e 2. 

 

Considere que: 

22

11

21
2

222

21
2

111

4

4

22100

22100

qC

qC

qqqqR

qqqqR

⋅=

⋅=

⋅⋅−⋅−⋅=

⋅⋅−⋅−⋅=

 

Encontre as expressões que fornecem os lucros das empresas 1 e 2. 

Calcule as derivadas de 1L e de 2L , lembrando-se que para o cálculo 1q  deve ser 

considerada uma constante para a empresa 2 e 2q  uma constante para a empresa 1. 

Resolva o sistema formado pelas equações 0'
1 =L  e 0'

2 =L  para encontrar as 

quantidades que levam ao lucro máximo para as duas empresas. 

 

2ª situação-problema  

Ainda em relação às duas empresas da primeira situação-problema, complete a matriz 

a seguir (Quadro 14) com os lucros de cada empresa correspondente às quantidades 

vendidas. Em seguida, escolha a quantidade que sua empresa irá vender e marque na matriz. 

  
 

                     Empresa 2 

Empresa 1 

14 unidades 16 unidades 

14 unidades (          ,          ) (          ,          ) 

16 unidades (          ,          ) (          ,          ) 

 
Quadro 14: Resultado do modelo de Cournot  

Fonte: Dados da pesquisa 
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RESPOSTAS E SUGESTÕES 

 

2ª AULA 

 

Situação-problema 1) Encontre o equilíbrio de Nash, que é dado pelo par ordenado (2,3). 

Situação-problema 2) Encontre o equilíbrio de Nash, que é dado pelo par ordenado (2,1), 

correspondente ao par de estratégias (Investe, Não exporta). 

 

3ª AULA 

 

 

Situação-problema 1) Por indução reversa chega-se à primeira jogada do jogador A que são 

indiferentes para ele, visto que em ambas receberá uma recompensa igual a 2 unidades. Então 

caberá a ele agir de forma colaborativa permitindo que B receba 3 unidades ou de forma 

egoísta fazendo com que B receba apenas 1 unidade. Este jogo possui então duas soluções 

plausíveis: (2,1) e (2,3). 

Situação-problema 2) Por indução reversa encontra-se a solução que é constituída pelo par 

ordenado (2,2). 

 

4ª AULA 

 

A) L(1) = 990 reais; L(2) = 1920 reais; L(3) = 2730 reais; L(4) =3360 reais; L(5) = 3750 

reais; L(6) = 3840 reais; L(7) = 3570 reais; L(8) = 2880 reais; L(9) = 1710 reais; 

L(10)= 0. 

B) L’(p) = -30.p2 + 1000 e L’(1) = 970 reais/real; L’(2) = 880 reais/real; L’(3) = 730 

reais/real; L’(4) = 520 reais/real; L’(5) = 250 reais/real; L’(6) = – 80 reais/real; L’(7) = 

– 470 reais/real; L’(8) = – 920 reais/real; L’(9) = – 1430 reais/real; L’(10) = – 2000 

reais/real 

C) Quanto mais o valor da derivada aproxima-se de zero maior é o lucro correspondente. 

Igualando-se a derivada a zero podemos encontrar o lucro máximo. 

O preço de 6 reais, que forneceu o maior lucro do item A não corresponde ao lucro 

máximo possível visto que a derivada correspondente não é igual a zero. 

O lucro máximo é dado por: L’(p) = 0 que resulta em p = 5,77 reais e L(5,77) = 3849 

reais. 
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5ª AULA 

 

Parte A) L’(p) = – p2 + 6p – 5;  igualando-se a derivada a zero obtemos p = 1 real ou p = 5 

reais, sendo que 1 real está fora do intervalo válido, visto que o custo é de 2 reais. Então o 

lucro máximo ocorre em p = 5 reais e vale L(5) = 18,33 mil reais. 

Parte B) O jogo pode ser resolvido eliminando-se estratégias dominadas ou encontrando-se 

equilíbrio de Nash. O resultado é dado pelo par ordenado (10,10). 

 

6ª AULA 

 

Situação-problema 1) p(n) = 200+10n; q(n) = 6000 – 200n; R(n) = (200 + 10n).(6000 – 200n); 

n = 5; p(n) = 250 reais; q(n) = 5000 passageiros; R(n) = 1.250.000 reais. 

Situação-problema 2) O resultado do jogo pode ser encontrado eliminando as estratégias 

dominadas ou encontrando-se equilíbrio de Nash. O resultado é dado pelo par ordenado (3,2). 

 

7ª AULA 

 

A) n = 8 coletores 

B) n = 16 coletores (observe que a solução n = 0 não pertence ao intervalo válido) 

C) LT(8) = 64 reais e LM(8) = 8 reais; LT(16) = 0 e LM = 0 

D) Encontre a receita em cada caso, divida pelo preço de 2 reais para obter a quantidade 

de gabiroba e então divida pelo número de coletores. Assim obtemos 6 kg para o caso 

de 8 coletores e  2kg para o caso de 16 coletores. 

 

8ª AULA 

 

1ª situação-problema) L1= 96.q1 – 2.q1
2 – 2.q1.q2 ; L2= 96.q2 – 2.q2

2 – 2.q1.q2; L1’= 96 – 

4.q1 – 2.q2; L2’= 96 – 4.q2 – 2.q1; q1 = q2 = 16. 

2ª situação-problema) Os pares ordenados são: para 14 e 14 unidades (560, 560); para 14 e 

16 unidades (504, 576); para 16 e 14 unidades (576, 504) e para 16 e 16 unidades (512, 

512). A solução do jogo pode ser obtida eliminando-se estratégias dominadas ou 

encontrando equilíbrio de Nash e o resultado é o par ordenado (512, 512). 
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Obs.: Em relação a este resultado cabe uma observação interessante que pode ser feita. Os 

lucros correspondentes ao resultado do jogo não são os maiores possíveis, que são aqueles 

representados pelo par ordenado (560,560). Porque então que os cálculos relativos ao 

modelo de Cournot, realizados na 1ª situação-problema levaram ao equilíbrio de Nash e 

não aos lucros máximos. Acontece que a situação foi analisada considerando que as 

empresas sejam concorrentes e nesse caso o resultado máximo não é atingido por ser 

instável, visto que se uma das empresas mudar de estratégia ganha mais ainda, à custa da 

outra, correspondendo a um dos pares ordenados (507,576) ou (576,507). A situação de 

máximo só pode ser atingida se as empresas combinarem as estratégias o que faz a análise 

feita não ser válida. Esta situação representa a formação de um cartel. 
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ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO 

 

Além da resolução da situação-problema executada na 8ª aula, foi solicitado aos 

alunos que respondessem ao questionário que está descrito a seguir, juntamente com as 

respostas obtidas (os erros de escrita cometidos foram preservados). As respostas que 

apresentam aspectos considerados mais relevantes estão em itálico (Grifos do autor). 

         

  

Questionário: 

 

1) Você participou de trabalhos em equipe que tinham por objetivo estudar 

problemas de otimização. Você considera que foi possível aprender por este 

método? Explique. 

 

(aluno 1) Sim, pois assim foi possível praticar mais as atividades e chamou mais 

nossa atenção em relação à aula. 

(aluno 2) Sim, pois como 4 pessoas pensa mais que uma, e como todos interagiram 

bem, ficou mais fácil. 

(aluno 3) Sim, assim você pode discutir suas dúvidas com mais de uma pessoa. 

(aluno 4) Sim, com esse método tivemos a ajuda dos colegas para aprendermos juntos 

a matéria. 

(aluno 5) Sim. Foi possível, pois foi um trabalho em grupo onde um ajudava o outro. 

(aluno 6) Sim, porque em grupo podemos tirar dúvidas e com objetivo sendo um jogo 

o trabalho fica mais descontraído. 

(aluno 7) Não. Acho que sim porque resolvemos os problemas tirando dúvidas e com 

certeza todas aprenderam um pouco mais. 

(aluno 8) Não muito, devido eu ser um pouco lenta pra entender as coisas e assim eles 

ficam impaciente e fazem sem me questionarem pra que evolue mais rápido. Sou um tantinho 

lesada sabe? hehehehe... 

(aluno 9) Sim, juntamente com colegas e professor. 

(aluno 10) Sim. Os colegas sempre mostra o que ficou com alguma dúvida melhora o 

conhecimento. 

(aluno 11) Sim, porque estimula o raciocínio. 
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(aluno 12) Sim. Foi possível, pois foi uma forma de entrosamento entre com todos do 

grupo onde ouve discussões sobre tal assunto e onde todos participam do compreendimento 

dos exercícios, portanto todos estavam numa total interação. 

(aluno 13) Sim. Porque você está acostumado com a mesma rotina de aprendizagem 

então quando você a muda um pouco como nós estamos trabalhando é muito bom com 

certeza só tem a sair resultados melhores que antes. 

(aluno 14) Sim. No ato de juntos discutir o problema e chegamos a uma conclusão 

aprendemos na prática uma teoria. 

(aluno 15) Sim, participei dos trabalhos de equipe. Achei que o trabalho em equipe 

possibilitou a integração e troca de idéias. 

(aluno 16) Sim. Em equipe é mais fácil aprender, um ajudando o outro, quando um 

membro não sabe e o outro sabe, um ajuda o outro. 

(aluno 17) Sim, eu tenho um pouco de dificuldade em matemática, e esse tipo de 

tarefa me ajudou bastante, me fez trabalhar em grupo, escutando as opiniões dos meus 

colegas. 

(aluno 18) Sim, considero, trabalho em equipe é muito bom para aprender porque um 

tira a dúvida do outro. 

(aluno 19) Sim, pois os colegas se discutiram entre si para poder chegar a uma 

conclusão e isso fez com que o colega que sabe mais explicasse com detalhes para aqueles 

colegas que sabiam menos. Foi um método dinâmico, mas para mim teve bons resultados. 

(aluno 20) Sim, pois cada um tem uma dificuldade em algum ponto e trabalhando em 

equipe esta dificuldade se supera. 

(aluno 21) Sim, pois é um meio de praticar fazendo os exercissios, tirar dúvidas com a 

equipe porém algumas veses alguns da equipe podem não estar enteressados enquanto os 

outros realmente fazem. 

(aluno 22) Sim, pois esses exercício estimulam o raciocínio, promovendo um 

excelente aprendizado. 

(aluno 23) Sim, bom pois com os colegas do grupo podia tirar dúvidas, em conjunto o 

raciocínio era melhor, estávamos todos empenhados e enteressados a fazer, um apoiava o 

outro. 

(aluno 24) Sim. porque os trabalhos foram feitos em equipe, e, devido a isso um 

ajudava o outro em suas dificuldades. 

(aluno 25) Sim. Sim. Mas precisa de mais tem e mais exercícios. 
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(aluno 26) Sim. Foi até mais fácil aprender, pois tinha ajuda de mais colegas. A gente 

ganhou tempo. Se estivéssemos copiando do quadro o aprendizado iria render menos. 

(aluno 27) Sim, este método foi muito positivo para nossa aprendizagem. 

(aluno 28) Sim. Pois é um método simples e eficaz. 

(aluno 29) Sim. é um método bem interessante, onde cada um busca entender o 

exercício e compartilhar seu conhecimento com o grupo. Com esse método, somos 

estimulados a procurar resolver o exercício, sem esperar receber tudo pronto. 

(aluno 30) Sim, eu participei e de todos os trabalhos. Foi possível aprender por este 

método pois, eu estava entre pessoas, assim que surgia alguma dúvida todos os membros se 

dispunha de tirar as dúvidas e resolver os problemas. 

(aluno 31) Foi possível aprender, porque com esse método você é forçado a 

desenvolver o raciocínio. 

(aluno 32) Sim, pois existe uma interação, e essa interação ajuda na aprendizagem. 

(aluno 33) Sim. Pois através dos trabalhos discutíamos sempre a melhor forma para 

nossa empresa, visando o melhor para ela. 

(aluno 34) Participei de todas as atividades aprendi e gostei do método aplicado. 

(aluno 35) Sim, o método utilizado deixou bem claro, a técnica de resolver os 

exercícios. 

(aluno 36) Foi possível, mas acho que por outros métodos teria sido melhor. Acho que 

deveria ter dado uma folha de exercícios para aprender primeiro, para treinar até realmente 

aprender para depois fazer essas atividades em equipe. 

(aluno 37) Sim. Pois estudamos em grupo, assim, um pode tirar as dúvidas do outro. 

(aluno 38) Sim. Porque esses trabalho foi como uma pegadinha, a gente teve que 

pensar e correr atrás, dessa maneira aprendi o que estava no trabalho e um pouco mais. 

(aluno 39) Sim, porque assim você participa de debates com os integrantes do grupo. 

 

2) Na sua opinião, quais foram os aspectos positivos e os negativos destes 

trabalhos? 

 

(aluno 1) O aspecto positivo foi a questão do interesse, todos ficaram mais 

interessados em fazer os exercícios devido estar valendo ponto. O aspecto negativo é que foi 

muito difícil algumas atividades.  

(aluno 2) Positivo: A interação com os colegas. Negativo: Alguns trabalhinhos bem 

complicados. 
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(aluno 3) Os positivos foram o trabalho em equipe, e divisão de trabalho. Os 

negativos é que pintam dúvidas. 

(aluno 4) Os aspectos positivos foram que fomos levados a trabalhar nosso raciocínio 

e realmente tivemos que aprender a matéria; e os negativos foram que, como a atenção do 

professor foi bastante disputada e a matéria é muito difícil, foi complicado aprender tudo em 

pouco tempo. 

(aluno 5) Aspectos positivos foram aprender e não teve prova. Negativos foram o 

barulho que as meninas do fundo fizeram, e que algumas estavam difíceis. 

(aluno 6) Positivos: ajuda do professor, ajuda dos colegas, e avaliação dos pontos, e 

sendo mais fácil aprender. Negativos: algumas atividades difíceis, o professor muito 

disputado. 

(aluno 7) Os pontos positivos foi buscar a opinião de todos para solucionar 

problemas. Os pontos negativos, quem tem mais habilidade não confia nos outros. 

(aluno 8) Positivos: integração de amizades, motivação à participação. Negativos: 

discordância ás vezes por parte dos membros. 

(aluno 9) Analisar o equilíbrio de Nash. 

(aluno 10) Interação entre colegas, buscar novos conhecimentos. 

(aluno 11) Os positivos foram trabalho em equipe, os pontos negativos foi de ter 

jogado com outra equipe e às vezes perder pontos. 

(aluno 12) Os pontos positivos que todos interagiram no grupo, foi facilitada a 

compreensão dos exercícios novos, por essa nova forma de aula aplicada na sala; e na minha 

opinião não tem ponto negativo. 

(aluno 13) Positivos: que você vai sempre aprendendo com os outros do seu grupo um 

dando força para o outro é muito bom. Negativo: acho que não pude apontar bem a esse 

respeito. 

(aluno 14) Positivos: trabalho em equipe, aprendizado junto com meus colegas. 

Negativos: como não tinha certeza daquilo que estava fazendo, muitas vezes discutimos até 

escolher a melhor opção. 

(aluno 15) Os positivos é que a equipe juntos tiram dúvidas tendo facilidade para 

solucionar e chegar no resultado certo. O fato negativo foi a falta de orientação. 

(aluno 16) Positivos: trabalho em equipe, motivação gerada pela concorrência entre 

grupos. Negativos: quando não se sabe como resolver, é mais difícil perguntar ao professor. 

Os grupos disputam o professor. 
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(aluno 17) Positivo: trabalho em grupo. Negativo: você poderia ter explicado mais, 

antes do início das atividades. 

(aluno 18) O aspecto positivo foi o trabalho em grupo, acho que não teve negativo. 

(aluno 19) Os positivos foi que exigiu a participação de todos na equipe e isso fez com 

que todos dessem sua opinião, uma oportunidade que não temos na sala no dia-dia. Os 

negativos foram os problemas mais difíceis pois exigiam uma concentração a mais e isso fez 

com que as pessoas do grupo não desse sua opinião. 

(aluno 20) Só teve aspectos positivos pois em equipe você tira todas as dúvidas. 

(aluno 21) Positivos: permite a prática dos exercícios nas aulas, debater diferentes 

idéias com o grupo, maior participação nas aulas. Negativos: muitas veses parte do grupo 

trabalha mais e outros menos e sempre exerssicios fica um pouco cansativo. 

(aluno 22) Os aspectos positivos são que os trabalhos em grupo, ajudam a todos a 

pensarem em conjunto; permite um grau de raciocínio mais que é fundamental para 

desenvolver a capacidade dos alunos. Não achei que teve pontos negativos. 

(aluno 23) Positivos: fiz novas amizades, pude aprender mais e foi divertido também. 

Negativo: nenhum. 

(aluno 24) Positivos: trabalho em grupo. Negativos: trabalhos complicados no final, e 

com valores não muito autos e sem muita ajuda do professor. 

(aluno 25) Positivos: Troca de idéias. As dúvidas são esclarecidas. Você estuda nos 

horários para resolver problemas. Negativos: Nem todos participam. Grupos de no máximo 2 

pessoas seria melhor. 

(aluno 26) Positivos: Ganho de tempo. Maior aproveitamento das atividades. 

Atividade valer pontos. Negativos: Estava difícil algumas. 

(aluno 27) Para mim só houve aspectos positivos. 

(aluno 28) Um aspecto positivo foi a interação e dedicação de todos os integrantes do 

meu grupo, outro foi os pontos obtidos com a realização dos trabalhos. 

(aluno 29) Positivos: união, empenho de todos na resolução e aprendizado do 

exercício, comunicação fluente entre os membros, busca de novos conhecimentos. Negativos: 

tinha grupos que conversavam muito alto, atrapalhando a concentração dos outros grupos. 

(aluno 30) Positivos: houve um aprendizado muito bom, entre membros do grupo. 

Negativos: a questão de fazer regra de três em notas de dois grupos se um errasse o outro era 

punido através da nota. 

(aluno 31) Os aspectos negativos é que as vezes uns acabam participando mais do 

que os outros. Os aspectos possitivos é que encina a pensar e desenvolver o raciocínio. 
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(aluno 32) (em branco) 

(aluno 33) Negativos: tiveram questões muito complicadas. Positivos: mais através 

delas conseguimos aprender. 

(aluno 34) Positivas: descobrir pesquisar desafio. Negativo: alguns membros não 

participavam. 

(aluno 35) Positivos: aprendemos várias técnicas de resolver problemas de 

otimização. Negativos: alguns participantes ficavam desatentos e talves não aprenderão. 

(aluno 36) Os aspectos positivos foi o trabalho em equipe. Os aspectos negativos foi a 

desorganização da sala. 

(aluno 37) Obtive mais pontos positivos. 

(aluno 38) Para mim teve mais positivo, onde todos participaram, uma maneira 

diferente de aprender. E a parte negativa é que muitas vezes, mesmo resolvendo os exercícios 

ficou algumas coisas não muito claras. 

(aluno 39) Aspecto positivo é que tem a opnião de outras pessoas, e negativos não 

encontrei. 

 

3) O que você achou da inclusão dos jogos nas atividades? 

 

(aluno 1) Foi muito interessante, pois aprendemos a matéria estudada na prática. 

(aluno 2) Ótima, porque foi uma aula bem diferente. 

(aluno 3) Interessante, pois todos tiveram a oportunidade de opinião. 

(aluno 4) Foi proveitoso, porque nos ajudou a aprender a matéria estudada na 

prática. 

(aluno 5) Foi bom conhecer o jogo e disputar com outro grupo. 

(aluno 6) Foi muito interessante, pois é muito mais diferente para aplicar um 

exercício. 

(aluno 7) Bom, um pouco injusto porque se a outra equipe erra acaba prejudicando o 

adversário. 

(aluno 8) Seria bom, muito bom, porém, deveria permanecer no mesmo grau de 

quando iniciou. Você complicou demais. 

(aluno 9) Show de bola. 

(aluno 10) Uma nova maneira de buscar conhecimentos. 

(aluno 11) Ótimo. 
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(aluno 12) Uma ótima idéia: era como uma forma de descontração, que aumentava o 

estímulo para com cada aula que surgia. 

(aluno 13) Excelente mais uma maneira interessante de nós estarmos aprendendo 

toda  colocando bom humor e mais interesse nos trabalhos. 

(aluno 14) Interessante, desenvolveu o lado competitivo do trabalho. 

(aluno 15) Achei interessante e inovador. 

(aluno 16) Muito interessante; despertou a competividade e fez pensar o que 

realmente acontece nas empresas em relação a tomada de decisão. 

(aluno 17) Os jogos são interessantes, eles melhoram seus raciocínios, e faz 

raciocinar mais rápido. 

(aluno 18) Foi muito boa. 

(aluno 19) Os jogos foram bastante interessantes, uma distração para o grupo depois 

de tanta concentração e esforço. 

(aluno 20) É um fator de motivação. 

(aluno 21) Gostei da idéia, faz a sala toda participar de uma atividade. 

(aluno 22) Eu achei muito interessante, pois assim você começa a ter uma noção de 

como se administrar uma empresa. 

(aluno 23) Interessante e divertido também. 

(aluno 24) Bom. Muito interessante. 

(aluno 25) Interessante, para ver como os meus concorrentes pensam e agem. 

(aluno 26) Foi bom, porque o jogo envolvia o restante da atividade. 

(aluno 27) Achei muito legal, pois interagem. 

(aluno 28) Achei legal, pois os jogos com certeza eram mais divertidos de resolver. 

(aluno 29) Interessante. Estimula a mente, descontrai, e estimula a competição. 

Apesar de que dava raiva quando o outro grupo errava e nos prejudicava, mas foi bem 

interessante. 

(aluno 30) Eu achei muito bom e interessante pois, ajuda bastante as pessoas que não 

conseguem entender a matéria. 

(aluno 31) Bom. Só não gostei de ter que competir com outra equipe, porque você 

acaba sendo prejudicado se o outro jogar errado. 

(aluno 32) Uma boa opção. 

(aluno 33) Foi o melhor, pois eram interessantes, bons para pensar e fáceis de 

resolver. 

(aluno 34) Achei positivo. 
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(aluno 35) Muito boa, uma forma nova de resolver problemas. 

(aluno 36) Não gostei pelo fato da competição, é injusto você quebrar a cabeça para 

tentar acertar e acabar perdendo ponto por erro de outras pessoas. 

(aluno 37) Legal. 

(aluno 38) Achei bom, uma maneira diferente e estimuladora para os alunos 

participar. 

(aluno 39) Muito bom. 

 

4) Você se sentiu mais ou menos motivado para participar dessas atividades 

em relação às aulas anteriores? Explique. 

 

(aluno 1) Com certeza, devido ser uma aula entre amigos e com os exercícios sendo 

avaliado despertou mais interesse de fazer as atividades. 

(aluno 2) Mais, pois saímos da rotina de uma sala de aula. 

(aluno 3) Mais, porque o trabalho em grupo é bom para o aprendizado. 

(aluno 4) Mais motivada. Porque como as atividades seriam avaliadas, nosso 

empenho foi maior. 

(aluno 5) Mais. Pois o grupo conversa e resolve as questões juntos. 

(aluno 6) Muito mais, porque nessas aulas teve mais participação dos alunos e mais 

motivação da cada um poder fazer um parte do jogo. 

(aluno 7) Sim, foram mais dinâmicas. 

(aluno 8) Eu amei. Anteriormente não assistia às aulas e hoje, não faltei nenhuma, me 

senti motivada a participar. Adorei a concorrência do equilíbrio. 

(aluno 9) Sim, não é monótono. 

(aluno 10) Mais, ajuda dos colegas é importante. 

(aluno 11) Acho que fiquei motivada do mesmo jeito, pois essas duas só motivarão o 

trabalho em equipe. 

(aluno 12) Sim. Porque os trabalhos em grupos é literalmente mais aproveitado. 

(aluno 13) Mais motivado. Porque você saindo daquela rotina já é um grande começo 

e ainda dessa forma todos mudam a cara ficamos curiosos e etc... queremos aprender o novo 

jeito. 

(aluno 14) Mais motivada, chegava sempre as aulas com vontade de resolver logo as 

atividades. 

(aluno 15) Achei motivante sim,  ainda mais com a participação do professor. 
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(aluno 16) Mais motivado, é melhor vir para a aula com mais interesse, vir com um 

propósito a estar comprometido com a equipe. 

(aluno 17) Mais motivado, é melhor trabalhar em grupo, você ganha mais confiança 

porque passa a ver as dificuldades dos outros integrantes e perde o medo de arriscar e errar. 

(aluno 18) Sim. Porque toda aula valia ponto. 

(aluno 19) Mais motivado, sendo que sempre foi motivada nas aulas, pois é uma 

matéria que gosto. 

(aluno 20) Mais motivado é bom discutir o trabalho com a equipe e tirar dúvidas. 

(aluno 21) Praticando o exercício o aprendizado fica mais fassil, apesar que 

exercissios todas aulas as veses cansa um pouco, mas a idéia é boa. 

(aluno 22) Mais motivado, pois a cada aula tinha um desafio diferente e quando 

conseguia supera-lo é uma vitória. 

(aluno 23) Mais. Porque em grupo parecia ser mais legal, eu gosto de fazer trabalho 

em grupo, quando o outro colega não é egoísta e fechadão, e o nosso grupo havia 

coleguismo. 

(aluno 24) Em relação a isso com certeza me senti mais motivado, pontualidade e 

participação nas atividades nunca ficou a desejar. 

(aluno 25) Sim. Novo método de aprender. 

(aluno 26) Mais, pois fica menos cansativo do que aula. 

(aluno 27) Sim,  pois a cada aula queira resolver mais exercícios. 

(aluno 28) Mais motivado, pois as aulas às vezes são repitivivas, o que as tornam 

cansativas. 

(aluno 29) Mais motivado. Eu gosto muito de matemática e da forma que foi 

colocada, nos estimula a pensar e buscar a melhor forma de resolver o exercício. 

(aluno 30) Mais motivado. Por estar trabalhando em grupo quando eu não sabia 

alguma coisa as outras pessoas me ajudavam e também ocorreu o contrário quando alguém 

não sabia algo eu tentava ajudar. 

(aluno 31) Igual. Mais gosto mais das aulas. 

(aluno 32) Mais, pela interação. 

(aluno 33) Mais. Pois são atividades mais prazerosas de fazer, que envolve mais 

nossa atenção. 

(aluno 34) Eu mim senti mais motivado pelo desafio. 

(aluno 35) Motivado, porque havia uma disputa entre as equipes e sempre tinha 

pontuação. 
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(aluno 36) Apesar do trabalho em equipe ser importante, quatro pessoas para fazer 

esse trabalho foi muito. Eu me motivaria mais se tivesse sido por exemplo de dupla porque 

teve gente que ficou sem fazer nada, e isso desmotiva. 

(aluno 37) Mais motivados. Pois, estudamos em grupo. 

(aluno 38) Sim, principalmente pela parte dos pontos. 

(aluno 39) Me senti mais motivado porque participo mais dos trabalhos. 

 

5) Você considera que este tipo de atividades poderia ser utilizado mais 

vezes? Por quê? 

(aluno 1) Sim, pois a maioria gostou, apesar da atenção do professor ser muito 

disputada. 

(aluno 2) Sim, para haver mais interação dos alunos, pois nossa sala é um pouco 

desunida. 

(aluno 3) Sim, porque é uma forma interessante de trabalho, tendo a participação de 

todos e do professor. 

(aluno 4) Com certeza. Porque não considero uma “prova” uma verdadeira amostra 

de aprendizado, porque o nervosismo e a pressão a ela implicados não conseguem transmitir 

o que realmente foi entendido ou não e com essas atividades realmente aprendemos e de uma 

maneira mais clara. Assim, considero a avaliação justa. 

(aluno 5) Sim. Porque foi muito produtivo. 

(aluno 6) Sim, porque este tipo de atividade teve mais participação de todos os alunos 

junto como professor. 

(aluno 7) Com certeza. Porque é menos chato. 

(aluno 8) Sim. Porque motiva os alunos a se integrar entre si e até com a matéria 

quanto ao professor. 

(aluno 9) Sim, para se diferenciar, todos participam ninguém dorme. 

(aluno 10) Sim. Para buscar uma competição saudável. 

(aluno 11) Sim, porque não é um exercício cansativo. 

(aluno 12) Sim. Porque a diversidade, faz com que aumente as expectativas de 

aproveitamento. 

(aluno 13) Com certeza. Porque os resultados seriam cada vez melhores, como agora 

foi melhor que do jeito que estava sendo. E o mais importante todos participando das aulas. 

(aluno 14) Sim, é uma maneira descontraída de aprender. 
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(aluno 15) Acredito que seja viável, desde que não prejudique a aula normal. 

(explicações) 

(aluno 16) Sim. É uma situação nova nas aulas, que trouxe mais motivação. 

(aluno 17) Sim porque incentiva o trabalho em grupo, cooperação. 

(aluno 18) Concerteza, porque é bem melhor desse jeito. 

(aluno 19) Sim, pois quebrou a rotina das aulas iguais, foi uma experiência muito boa 

na sala de aula. 

(aluno 20) Sim, pois é uma maneira de motivação para o aprendizado. 

(aluno 21) Sim, ao menos eu considero que intendi a matéria e nem estudei em casa. 

Problema é que assim não são muitos que vão estudar em casa, mas para mim foi bom, já que 

axo que intendi os exercisios. 

(aluno 22) Sim. porque no meu ponto de vista essas atividades permite um maior 

aprendizado em relação à provas, além disso você se sente mais motivado. 

(aluno 23) Sim. Eu acho que o nosso grupo realmente trabalhou em conjunto, todos 

deram sua contribuição. 

(aluno 24) Sim. É uma forma mais fácil de aprender a matéria e de ganhar pontos. 

(aluno 25) Sim, para melhorar as aulas com participação de todos os alunos. 

(aluno 26) Sim. Assim a gente aprende mais. 

(aluno 27) Sim, pois nos força a pensar. 

(aluno 28) Sim, pois torna as aulas menos cansativas e mais produtivas. 

(aluno 29) Sim. É uma forma de aproximar os colegas e compartilhar conhecimentos. 

(aluno 30) Com toda certeza pois, motiva mais os alunos a participarem mais das 

aulas e não fica a mesmisse de sempre. 

(aluno 31) Não. 

(aluno 32) Sim, porque eu gostei. 

(aluno 33) Sim. Pois assim está estimulando a atividade em grupo o pensamento de 

cada um para entrar em um consenso e chegar a uma decisão. 

(aluno 34) Sim deveria ser utilizada mais vezes, com algumas reformulações na 

quantidade de participantes somente 3. 

(aluno 35) Depende do tipo da matéria. 

(aluno 36) Se a matéria fosse explicada, estudada com exercícios em casa, na aula, 

depois que a matéria realmente tivesse sido praticada e entendida, essas atividades poderiam 

ser utilizadas até para fixar melhor a matéria. 

(aluno 37) Sim. Pois obtive uma aprendizagem melhor. 
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(aluno 38) Sim, porque é uma maneira de fazer todos participar. 

(aluno 39) Sim, pelo fato de ter outras pessoas pensando com você e assim participo 

mais. 

 

6) Todas as atividades foram avaliadas (ou seja, valeram pontos). Você se 

sentiu melhor ou pior nestas atividades em relação às provas anteriores? 

Explique. 

(aluno 1) Melhor pois praticamos mais e aprendemos mais, e as provas são mais 

chatas pois não podemos ter a opinião dos outros e com esse exercício aprendemos respeitar 

a opinião do próximo. 

(aluno 2) Melhor, porque tinham uns exercícios quase impossível de fazer sem a 

ajuda do professor. 

(aluno 3) Melhor, porque as provas às vezes aparecem questões difíceis enquanto os 

exercícios fáceis. 

(aluno 4) Muito melhor. Porque as provas são muito mais complicadas por serem 

individuais e exigirem que “decoremos” ( e não necessariamente aprendamos) a matéria 

discutida. 

(aluno 5) Melhor. Algumas questões estavam difíceis mas a prova é mais e você não 

faz de grupo. 

(aluno 6) Bem melhor, porque com esses exercícios (jogos) os alunos ficam mais 

descontraídos sem todo aquele nervosismo aquela pressão de prova. 

(aluno 7) Melhor, um pouco menos de pressão. 

(aluno 8) Não sei como me sinto, pois nos trabalhos não obtive tanto méritos por não 

resolve-los como meus companheiros e nas avaliações seja pouco ou muito eu resolvo tudo 

sozinha, ou seja, foi por mim. 

(aluno 9) Bem melhor. Avaliação em grupo sem pressão. 

(aluno 10) Melhor. Quando se ajudam fica mais fácil. 

(aluno 11) Melhor, porque por trabalhar em grupo possibilita o raciocínio de várias 

pessoas e tem menos possibilidade de erro. 

(aluno 12) Muito melhor. Tive um índice de aproveitamento muito mais alto. 

(aluno 13) Bem melhor você inturma mais fica mais a vontade tenta fazer mais 

arriscar mais, pelo fato de seus colegas lhe ajudarem quando estiver errado etc... 

(aluno 14) Melhor, pois meus resultados foram mais positivos. 
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(aluno 15) Sim, nas anteriores me sentia nervosa para definições e cometia erros por 

pressão do momento. 

(aluno 16) Não sei, ao mesmo tempo que se ganha pontos todas as aulas, também 

pode-se perder todas as aulas. Mas é uma motivação. É bom. 

(aluno 17) Muito melhor, foi um fiasco nas provas anteriores. Eu tenho mais 

facilidade na matemática que lhe da com números (dinheiro) tenho dificuldade com funções, 

equações, derivadas. Eu acabo dificultando as questões. 

(aluno 18) Acho que melhor. 

(aluno 19) Melhor, pois nem sempre tiro notas boas nas provas, mas essas atividades 

ajudaram bastante tanto na aprendizagem como na soma dos pontos. 

(aluno 20) Melhor, pois conseguia tirar várias dúvidas e conseguir melhor 

desempenho. 

(aluno 21) Valendo pontos, mesmo que poucos, todos levam o exerssicio mais a serio, 

gostei mais que uma prova, pois é uma forma de aprender mais eu axo... 

(aluno 22) Melhor. Pois eu me senti bem mais motivado. 

(aluno 23) Melhor. Porque 1º nossas notas foram boas, isso comprova que não fomos 

tão mau assim, me senti melhor. 

(aluno 24) Muito melhor, se errar alguma coisa nos exercícios, não perdemos muitos 

pontos. 

(aluno 25) Melhor. É mais correta a avaliação por exercícios dentro de aula. 

(aluno 26) Melhor. É mais fácil quando se tem alguém para discutir a atividade. 

(aluno 27) Melhor, pois nos permite mais chances. 

(aluno 28) Bem melhor. Pois conseguimos boas notas nesses trabalhos. 

(aluno 29) Melhor. Várias cabeças pensam melhor do que uma. Os conhecimentos 

são compartilhados e aprendemos cada vez mais. 

(aluno 30) Melhor pois, se fosse uma prova iria surgir dúvidas e eu iria fazer pela 

metade, com isso, perderia pontos. 

(aluno 31) Ainda não sei os resultados das atividades, mais acho que foi igual ou um 

pouco pior. 

(aluno 32) Melhor. 

(aluno 33) Melhor. Pois isso era uma motivação a mais para resolver os problemas 

corretamente, para tomar decisões certas nos joguinhos. 

(aluno 34) Não fez diferença em relação a provas. 

(aluno 35) Melhor, porque os pontos foram bem distribuídos. 
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(aluno 36) As minhas notas tanto nas atividades quanto nas provas foram boas, o que 

eu mais perdi ponto foi pelo jogo, com os concorrentes. 

(aluno 37) Muito melhor. Pois obtemos o seu auxílio para tirar dúvidas. 

(aluno 38) Melhor, porque nos trabalhos a gente contava com a ajuda do colega e do 

professor. 

(aluno 39) Melhor, porque vale poucos pontos, assim é mais fácil.  

 

7) Quando uma atividade era considerada difícil pela sua equipe, vocês se 

sentiam mais ou menos motivados a resolvê-la? 

(aluno 1) Menos motivados por algumas atividades, porque era quase impossível de 

fazer aí ficava todo mundo nervoso e não dava conta por causa da tensão de ter que fazer e 

com medo de errar. 

(aluno 2) Menos, porque demoramos demais a começar na linha certa. 

(aluno 3) Mais, pois assim a gente tinha a participação mais efetiva de todos e do 

professor. 

(aluno 4) Mais, por termos que nos empenhar mais para conseguir resolve-la e 

aprende-la. 

(aluno 5) Mais. Pois aprendia mais e queria terminar rápido. 

(aluno 6) Ah Arvelos, mais ou menos porque pois as que era mais difíceis a gente 

ficava nervoso de ter que fazer o exercício difícil e depois não conseguir acertar e obter os 

pontos. 

(aluno 7) Mais motivadas porque o tempo era curto e os pontos estavam em jogo. 

(aluno 8) Nem um e nem outro. Ficávamos nervosos/furiosos com você, e sem 

perceber resolvíamos tudo e com sua ajuda. No final deu tudo certo. Reclamamos mas 

gostamos. Só pra não perder o costume. 

(aluno 9) Mais motivados. 

(aluno 10) Mais o desafio é maior. 

(aluno 11) Motivado, pois cada vez mais difícil necessitava mais do trabalho em 

equipe. 

(aluno 12) Isso motivava até conseguirmos chegar ao seu resultado final. 

(aluno 13) Muito mais era um objetivo a se cumprir de equipe e as vezes vou até saía 

um pouco da sala ia longe pensamento e todos se divertiam ao mesmo tempo desenvolvendo 

as atividades. 

(aluno 14) Mais, pois ficávamos “loucos” para achar logo o resultado. 
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(aluno 15) Bem mais motivados de acordo com o grau de dificuldade. 

(aluno 16) Mais motivados. Sentíamos desafiados e queríamos mostrar o nosso 

melhor. 

(aluno 17) Quanto maior o grau de dificuldade, maior o desafio. A meta era sempre 

de resolver todas as questões, como você mesmo disse o mercado de trabalho é muito 

rigoroso e cheio de desafios, temos que nos preparar conquistar nosso espaço no mercado de 

trabalho. 

(aluno 18) Mais motivado. 

(aluno 19) Quando víamos um problema difícil ficava menos motivados e assim que 

íamos conseguindo resolve-lo ficávamos mais motivados. 

(aluno 20) Mais motivado, é um desafio legal para a equipe. 

(aluno 21) Acho que nem era muito a dificuldade, mas algumas veses toda equipe 

estava “com preguiça” mesmo que a atividade não fosse tão difissil. particularmente a 

atividade ser difissil não me deixa menos motivado, temos que aprender também, apesar que 

algumas veses ficar meio chato, mas tá bom. 

(aluno 22) Mais motivado, pois quando conseguíamos resolve-los, sentia uma grande 

satisfação, de ter vencido mais um obstáculo. 

(aluno 23) Mais, se bem que de início não, mais depois de lermos várias vezes 

descobrimos ser legal desafiador, eu gosto de desafios. 

 (aluno 24) Muito mais, às vezes dava preguiça mais mesmo assim a motivação era 

maior. 

(aluno 25) Mais motivado. 

(aluno 26) Mais, para acabar rápido e ganhar os pontos. 

(aluno 27) Não, apenas queria resolve-la. 

(aluno 28) Muitas vezes batia um desânimo, mas sempre conseguíamos supera-lo e 

resolver o problema. 

(aluno 29) Mais motivados. Dava um pouco de stress, mas todos procuravam pensar 

mais e encontrar uma forma de resolver o exercício. 

(aluno 30) Mais motivados pois estávamos diante de um desafio e teria que ser 

resolvido. 

(aluno 31) Mais motivados. 

(aluno 32) Mais motivados, pois quanto mais difícil, melhor é. 

(aluno 33) Mais. Pois tinha-mos cada vez mais vontade de entrar em um acordo e 

conseguir resolver corretamente os exercícios. 
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(aluno 34) Eu senti mais motivado. 

(aluno 35) Mais motivados pois, estava valendo pontos. 

(aluno 36) Menos motivadas. Nós não sabíamos a matéria direito, advinhar é meio 

complicado, então desanimava. 

(aluno 37) Mais motivados, quando conseguimos resolver. 

(aluno 38) Sim. Nós corríamos atrás, quebrava a cabeça até conseguir. 

(aluno 39) Ficava mais motivado, e tentava resolve-la. 

 

Esta avaliação, feita pelos alunos, não pode ser considerada uma demonstração de 

qualquer suposição. Ela está sujeita a várias interferências, como, por exemplo, a vontade de 

agradar ao professor. Além disso, não se pode considerar que os alunos estejam em condições 

de avaliarem, de forma objetiva e imparcial, uma metodologia de ensino. As respostas obtidas 

devem ser tratadas apenas como opiniões subjetivas. E assim as considerando, podemos dizer 

que, na análise dos alunos, a seqüência didática aplicada, com a dinâmica já explicada, foi 

superior ao ensino transmissivo de informações. 

É muito complicado se medir a aprendizagem, ou melhor, a atribuição de um conceito 

ou de um valor numérico para indicar o nível de aprendizagem é muito pouco precisa, sujeita 

a subjetividades, erros, incoerências. Temos que aceitar que os resultados destas medições não 

são indicadores precisos, devendo tratá-los apenas como sinalizadores, principalmente em 

relação ao trabalho docente. Ou seja, os resultados das avaliações são mais úteis para que o 

professor melhore sua prática do que como medida do conhecimento do aluno. Assim sendo, 

podemos considerar que as respostas que os alunos deram ao questionário fornecem pistas 

importantes para a análise do trabalho desenvolvido. 

Podemos perceber que os alunos consideraram que os trabalhos foram, em geral, 

bastante positivos, sendo que os aspectos mais relevantes levantados por eles foram: 

• A busca pelo conhecimento; 

• O empenho em relação às atividades; 

• O trabalho em equipe; 

• A possibilidade de participação efetiva; 

• Maior motivação; 

• Aprendizagem significativa. 

Todos estes aspectos são valorizados pelas didáticas nas quais o aluno é colocado 

numa posição ativa diante do conhecimento (POZO, 1998). 


