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RESUMO

Borsatti, Rafaella. Explorando atividade gamificada na aprendizagem de divisão de
números decimais, direcionado aos estudantes de 5º ano do Ensino Fundamental I.
2020.  35  folhas. Trabalho  de  Monografia  (Especialização  em  Inovação  e
Tecnologias na Educação - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba,
2020. 

Os  estudantes  crescem  com  uma  pré-disposição  à  utilização  de  equipamentos
tecnológicos. Com isso, o professor necessita introduzir o uso desses equipamentos
em sala  de  aula,  propiciando  formas  diferenciadas  nos  processos  educacionais.
Com base nisso, por que não utilizar a tecnologia digital como estratégia pedagógica
para o ensino da divisão de decimais? A atividade proposta neste trabalho verifica
como  ocorre  a  aprendizagem  de  tal  conteúdo  matemático  mediante  uso  da
tecnologia  digital  por  meio  de  um  jogo  com  elementos  gamificados,  a  qual  foi
aplicada a uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental I, em uma escola da Rede
Particular de Ensino de Curitiba. O objetivo de verificar a aprendizagem do conteúdo
de divisão de números decimais, mediante o uso de tecnologia digital, foi atingido
com êxito, pois os estudantes envolveram-se de forma consciente, responsável e
motivada na realização da atividade gamificada.

Palavras-chave: Educação.  Tecnologia  Digital.  Estratégia  Pedagógica.
Gamificação. Jogos.



ABSTRACT

Borsatti,  Rafaella.  Exploring  gamified  activity  in  learning  how  to  divide  decimal
numbers,  aimed at  5th  grade students  of  Elementary School  I.  2020.  35 sheets.
Monograph  Work  (Specialization  in  Innovation  and  Technologies  in  Education  -
Federal Technological University of Paraná. Curitiba, 2020. 

Students  grow  up  with  a  willingness  to  use  technological  equipment.  Thus,  the
teacher needs to introduce the use of  this equipment in the classroom, providing
different  forms  in  the  educational  processes.  Based  on  this,  why  not  use  digital
technology  as  a  pedagogical  strategy  for  teaching  decimal  division?  The  activity
proposed in this work verifies how the learning of such mathematical content occurs
through the use of digital technology through a game with gamified elements, which
was applied to a class of 5th grade of Elementary School, in a school of the Private
Network of Teaching in Curitiba. The objective of verifying the learning of the content
of dividing decimal numbers, using digital technology, was successfully achieved, as
students  were  involved  in  a  conscious,  responsible  and  motivated  way  in  the
performance of the gamified activity. 

Keywords: Education.  Digital  technology  Pedagogical  strategy.  Gamification.
Games.
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1 INTRODUÇÃO

     Sabe-se que há mudanças no contexto escolar e que estas são necessárias,

pois as características da nova geração de estudantes mudaram. Por mais que a

escola traga em seu histórico um modelo tradicional, ela não pode ficar de olhos

vendados para a realidade dos estudantes, que utilizam em seu dia a dia aparelhos

móveis  como  tablets  e  outras  tecnologias  digitais.  As  escolas  têm  percebido  a

importância  das  tecnologias  para  a  aprendizagem  na  atualidade.  Pensar  no

processos de ensino e aprendizagem em pleno século XXI sem o uso constante dos

diversos instrumentos tecnológicos digitais, para Silva e Correa (2014) é deixar de

acompanhar  a  evolução  que  está  na  essência  da  humanidade.  Segundo  tais

autores:

Para o tempo atual, o interesse da juventude está ligado a diversas coisas e
ela consegue se interligar a tudo isso praticamente ao mesmo tempo. Isso
significa que trazer as tecnologias para o cenário educativo pode tornar o
processo  de  ensino  e  aprendizagem  mais  prazeroso,  mais  chamativo  e
significativo  para  aquele  que  aprende  e mais  dinâmico  para aquele  que
educa (SILVA, CORREA, 2014, pág.26) 

     O estudante de hoje tem mais acesso a informação, é ativo e entra na escola

com mais interesses à novas descobertas. A escola pode utilizar a tecnologia digital

como uma impulsionadora da educação, de forma a explorá-la em direção a um

ensino de qualidade. Neste sentido, Teixeira (2011) expõe que:

O uso de toda uma gama de ferramentas dentro do contexto de sala de aula
objetiva aumentar a motivação, tanto de professores quanto de alunos, já
que possibilita uma interação diferenciada, mais constante, na medida em
que amplia as possibilidades  de contato entre educandos e educadores”.
(TEIXEIRA, 2011, pág.161)

     Existem recursos digitais que podem proporcionar a criação de um ambiente

de  aprendizagem  interessante  para  os  estudantes,  como  jogos  digitais,  mapas

menais e painéis digitais, criação de páginas web, entre outros. Para Brom et al.

(2011):

Jogos  aumentam  as  possibilidades  dos  alunos  obterem  informações,
combinando com a diversão. Funcionam como uma atividade complementar
de  aprendizagem,  servindo  como  instrumento  de  introdução  a  novos
conhecimentos, motivação do aprendiz ou de fixação de conhecimento. Por
outro lado, a popularização de jogos desenvolvidos para dispositivos móveis
aponta  ser  essa  uma  boa  alternativa  para  inclusão  de  informações
pedagógicas em formato de mídia digital para o aprendizado (BROM et al.,
pág.1971, 2011).
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     Nesta concepção, compreendemos que os jogos podem contribuir com os

processos  educacionais,  possibilitando  uma  prática  pedagógica  mais  interativa,

moderna e inovadora, vindo auxiliar na adoção de novas metodologias de ensino.

Além disso, os jogos didáticos favorecem a aprendizagem, aumentando a percepção

e  o  engajamento  individual  e  coletivo  e  melhorando  a  criação  e  construção do

conhecimento, como citam Boyle et al. (2011, pág.72), a aprendizagem por meio de

jogos “promove atividades que favorecem uma aprendizagem ativa,  baseada em

experiências, situada, baseada em problemas, que favorece um feedback imediato”.

     Mediante tais informações, o presente trabalho tem como objetivo verificar

como  ocorre  a  aprendizagem  do  conteúdo  matemático  de  divisão  de  números

decimais,  por  estudantes  do  5º  ano  do  Ensino  Fundamental  I,  de  uma  escola

particular de Curitiba, mediante uso de tecnologias digitais. Para atingir tal objetivo,

adotamos uma metodologia qualitativa por meio de um estudo de caso. Ofertamos

aos estudantes uma atividade gamificada por meio do uso de tabuleiro, QR Code e

Realidade Aumentada,  a qual Silva (2016) entende ser uma maneira de imergir o

usuário no virtual sem tirar dele a sensação de que está interagindo com o objeto no

mundo real. 

             O tema de divisão de números decimais para a atividade gamificada

proposta foi escolhido por ser um conteúdo novo para os estudantes do 5º ano, o

qual precisa ser praticado de diferentes maneiras para sua assimilação efetiva. 

    Diante disso, apresentamos no decorrer do texto uma revisão bibliográfica

sobre  tecnologias  digitais  na  Educação,  seguido  de  uma  proposta  de  atividade

direcionada para a aprendizagem do conteúdo de divisão de números decimais e

uma análise dos dados obtidos na realização do jogo gamificado.
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2 TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO

  O uso das tecnologias digitais pode possibilitar  o surgimento de propostas

pedagógicas mais atrativas, contextualizadas e significativas para a construção do

conhecimento dos estudantes. Segundo apontam Silva e Correa (2014, pág. 29), “o

sujeito impactado por essas atividades, jamais voltará a ser o mesmo. Ele buscará

construir sua própria busca, no seu contexto, visando um conhecimento a partir das

tecnologias que se faz em rede”. 

Diante disso, atrelar a tecnologia digital com a educação pode propiciar que o

estudante se torne responsável pela construção do seu conhecimento, incentivando-

o  a  aprender  de  forma  autônoma  e  participativa,  proporcionando  o  pensar  de

maneira diferente.

Direcionando olhares  aos processos  de ensino,  Elias  (2011)  afirma que  o

surgimento de novas tecnologias está fornecendo novas possibilidades de práticas

docentes,  visando  melhorar  a qualidade do processo educativo.  Para que o uso

delas seja positivo, é necessário que o professor conheça os recursos disponíveis a

serem utilizados. Não basta apenas inserir a tecnologia digital em sala de aula, é

importante  entender  a  forma como  ela  será  utilizada.  Segundo Paula  e  Valente

(2016): 

A  adoção  de  tecnologias  digitais  como  um  suporte  para  o  processo
educacional,  vem causando  uma  verdadeira  revolução  na  educação.  No
entanto,  essas  mudanças não devem ser  encaradas  como algo  trivial:  a
mera introdução de tecnologias digitais  no ambiente escolar,  tornando-as
simples alternativas para se realizar as mesmas atividades feitas com livros
e cadernos não é suficiente. (PAULA, VALENTE, 2016, pág.10)

   É importante que os professores considerem as tecnologias digitais como

sendo  um recurso  didático,  uma  ferramenta  de  ensino.  Desta  forma,  podem se

familiarizar  com  as  mesmas,  visando  introduzi-las  pedagogicamente  em  suas

práticas de forma a proporcionar um aprendizado diferenciado aos estudantes.

    O conhecimento das tecnologias digitais pelo professor não só amplia seu

repertório de ferramentas para lecionar o conteúdo específico de sua disciplina, mas

usa  as  temáticas  da  disciplina  para  desenvolver  o  pensamento  crítico  dos

estudantes. Para Silva e Correa (2014, pág.32): 
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As  tecnologias  potencializam  e  diversificam  o  fazer  pedagógico  do
educador, levando a explorar universos e informações, fazendo com que os
educandos se apropriem de habilidades fundamentais para a construção do
conhecimento. (SILVA, CORREA, 2014, pág.32)

    Diante disso, entende-se que com o leque de possibilidades de uso que as

tecnologias  digitais  proporcionam  para  os  jovens  estudantes,  é  viável  que  os

professores estejam atentos a metodologias que utilizem esse recurso em favor do

aprendizado, como o uso de jogos digitais em sala de aula. 

2.1 USO DE JOGOS EM SALA DE AULA

      Entende-se como jogos na educação “o uso de jogos (digitais ou não) como

mecanismo de auxílio ao processo de ensino e aprendizagem” (SANTOS, JUNIOR,

2014, pág.3). Os jogos digitais em sala de aula podem fazer com que as tecnologias

móveis se tornem atraentes para o campo educacional. 

Quando  uma  atividade  envolve  prazer,  diversão,  motivação,  interesse  e
paixão, o indivíduo é capaz de dedicar a ela uma grande parte do tempo e
esforço.  Os  jogos  digitais  envolvem  muitos  fatores  motivacionais
aproximando o estudante a atividade de ensino. (NETO, FONSECA, 2013,
pág.02) 

    Existem algumas interessantes aplicações tecnológicas na área pedagógica

e mais especificamente na da matemática,  como aplicativos,  jogos virtuais, entre

outros, fazendo com que o pensamento matemático se amplie de acordo com as

mídias utilizadas. Isso é explicado por Santos e Junior (2014, pág.04) que “o uso dos

jogos  na  matemática  se  torna  extremamente  atraente  por  proporcionar  aos

jogadores a aquisição de habilidades que são de fundamental importância para a

compreensão dos assuntos abordados nesta disciplina”. 

      Os jogos podem promover a competição e a colaboração, de forma a incluir

o  erro  como  parte  do  processo  de  aprendizagem,  disponibilizando  diferentes

caminhos para alcançar a solução e motivando os estudantes a aprender. Almeida e

Valente  (2011)  destacam o  papel  do  educador  na  construção  de  conhecimento

mediado por tecnologias digitais e que deve existir um entendimento por parte do

educador  das  dificuldades  e  potencialidades  dos  estudantes,  especialmente  em

momentos críticos, como o fracasso em certa parte do jogo. Nesse caso, o educador
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deve intervir de maneira construtiva, atuando como um mediador do processo de

aprendizagem. 

   Paula  e  Valente  (2016,  pág.11)  entendem que  “os  jogos  digitais  podem

contribuir na busca de uma educação que coloque os estudantes no centro da ação,

construindo conhecimentos”. Já Neto e Fonseca (2013, pág.02), adicionam que “um

jogo estimula a atenção dos alunos, ao mesmo tempo que os motiva através de

atividades de competição e cooperação” 

  Por meio de uma problemática, o uso de jogos pode permitir aos estudantes o

desenvolvimento de habilidades de explorar ambientes e estratégias para resolvê-la,

tornando  o  estudante  autônomo  e  ao  mesmo  tempo  cooperativo,  por  meio  da

interação com seus pares. 

A principal  ideia é que os jogos digitais,  como ferramentas educacionais,
podem  ajudar  para  o  desenvolvimento  de  conhecimentos  e  habilidades
cognitivas,  como a resolução de problemas, o pensamento estratégico,  a
tomada  de  decisão,  entre  outras,  propiciando  uma  compreensão  mais
profunda  de  certos  princípios  fundamentais  de  determinados  assuntos.
(BROM et al., 2011, pág. 1971). 

    Ou seja, os estudantes aprendem por meio da resolução de desafios de

forma cooperativa, enquanto o professor tem o papel de mediador, instigando os

estudantes a procurarem a resolução dos problemas.

     Sendo assim, o uso dessa ferramenta (jogo) em sala de aula demanda

novas alternativas e metodologias, uma vez que é uma alternativa de abordar os

conteúdos, possibilitando um aprendizado interativo e se aproximando da realidade

do estudante, visto que o jogo é uma atividade inerente ao ser humano e que as

crianças se desenvolvem brincando. Ao utilizá-lo em sala, pode ser que o estudante

que não tenha conseguido assimilar o conteúdo da forma tradicional (quadro-negro e

giz), possa ter uma nova oportunidade de compreender a matéria estudada.

     Portanto, diante da literatura apresentada até o momento, percebe-se que a

inserção  de  jogos  no  ambiente  escolar  pode  colaborar  na  construção  de

conhecimentos específicos. Os estudantes ao participarem de grupos ou equipes na

resolução de situações-problemas, podem desenvolver novos olhares referentes aos

conteúdos propostos, além de trocar saberes de forma cooperativa e em conjunto. 
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2.2 GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

     A gamificação é uma estratégia na qual se emprega elementos de jogos em

atividades,  utilizando-se  aplicativos,  sistemas  online,  entre  outros.  Conforme

Cavallari et al. (2013) a interação e as formas de motivação dos games tornam a

gamificação uma estratégia benéfica para a educação. 

             Kapp (2012) comenta sobre o fenômeno da gamificação, do original inglês

gamification, que  consiste  na  utilização  de  elementos  dos  jogos  fora  do  seu

contexto, com a finalidade de mobilizar os sujeitos à ação, auxiliar na solução de

problemas e promover aprendizagens.

      Com  isso,  entende-se  que  a  utilização  de  elementos  normalmente

encontrados em games, como diversão, competição e interação, podem ser usados

em  outras  atividades  e  contextos  educacionais  com  a  finalidade  de  motivar  o

estudante  na  resolução  de  situações-problemas.  Essa  é  a  compreensão  sobre

gamificação adotada neste trabalho. 

     Em um mapeamento realizado por Borges et al. (2013) sobre gamificação na

educação,  foram identificados  alguns  objetivos  principais  para  o  uso  da  mesma

como ferramenta de ensino, sendo alguns deles: a proposta de desafios para dar

propósito/contexto para a aprendizagem; o engajamento de alunos em atividades

mais  participativas,  interativas  e  interessantes;  oferecimento  de  mecanismos  de

socialização;  a  aprendizagem em grupo;  e  discussões  acerca  dos  benefícios  de

gamificação na motivação dos alunos para propor soluções aos diversos problemas

de aprendizagem. 

     Ao atrelar os objetivos do uso da gamificação encontrados por Borges et al.

(2013) com a educação, pode-se encontrar novas formas de contemplar o conteúdo

de certas disciplinas e explorar tópicos do currículo escolar. Neste sentido, Spence

et  al.  (2012)  enxergam  a  gamificação  como  uma  nova  abordagem  no  cenário

educacional pois potencializa a criação do conhecimento e o aumento dos níveis de

desempenho.  Nesta  direção,  os  jogos  com fins  educacionais  podem auxiliar  no

ensino  de  matemática,  podendo  aprimorar  as  habilidades,  maximizar  a
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aprendizagem,  socializar  e  engajar  os  estudantes  e  instigar  a  resolução  de

problemas/desafios. 

   Também Kapp (2012) comenta que a gamificação de uma atividade refere-se

à  aplicação  de  elementos  presentes  em  jogos  como  a  mecânica,  estética

(componentes)  e  dinâmica  para engajar  as  pessoas,  motivar  ações,  promover  o

aprendizado e solucionar problemas fora do seu contexto usual de entretenimento. 

    Logo, na gamificação um objetivo precisa ser atingido e precisa haver um

público-alvo. Werbach e Hunter (2012) descrevem o que compõe uma gamificação:

as dinâmicas, as mecânicas e os componentes. Para esses autores, as dinâmicas

são os elementos mais abstratos dos jogos. A Tabela 1 apresenta as mesmas: 

Tabela 1: Dinâmicas da Gamificação

Fonte: Werbach e Hunter (2012)

    Em relação as características mais objetivas dos jogos, ou seja, como ele

funciona  e  como  o  jogador  se  relaciona  com  este,  Werbach  e  Hunter  (2012)

apresentam as seguintes mecânicas, encontradas na Tabela 2:
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Tabela 2: Mecânicas da Gamificação

Fonte: Werbach e Hunter (2012)

    Werbach e Hunter (2012) também expõem os componentes que definem os

itens do jogo, visíveis ao jogador e pelos quais o mesmo toma decisões. A seguir

encontra-se a Tabela 3 com os componentes da gamificação:
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Tabela 3: Componentes da Gamificação

Fonte: Werbach e Hunter (2012)

  Os  elementos  acima,  apresentados  por  Werbach  e  Hunter  (2012),  nos

conduzem a perceber que a gamificação pode promover o envolvimento dos jovens

nas atividades em forma de jogos, por meio das emoções que são sentidas ao jogar,

as relações com os outros participantes, o combate entre eles e suas evoluções

durante a partida.

    Vale lembrar que para que seja considerada uma atividade gamificada, não

é  necessário  ter  todos  os  componentes  da  gamificação.  Essas  características

citadas  são  algumas  que  compões um jogo  gamificado.  Assim,  fazendo uso  de
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alguns desses elementos no jogo, para atingir o objetivo, qualifica a estratégia como

gamificação.

    Kapp (2012) aponta que o uso de dinâmicas nos jogos em ambientes que

não  são  jogos  tem  sido  cada  vez  mais  frequentes  nos  mais  diversos  campos,

possibilitando uma melhora no rendimento. Entende-se que o uso de elementos de

jogos  em atividades  pode  trazer  benefícios  para  o  aprendizado,  proporcionando

aquisição do conhecimento de diversas formas. 

2.3 REALIDADE AUMENTADA NA EDUCAÇÃO

    A Realidade Aumentada pode ser entendida como a evolução da Realidade

Virtual, a qual se compreende como sendo todo o tipo de tecnologia que reproduz no

ambiente virtual o que é real, em tempo real, por meio de ferramentas e técnicas que

ampliam a sensação de realidade.  Ou seja,  a  Realidade  Aumentada  acrescenta

elementos virtuais ao mundo real, transformando um ambiente real sobreposto por

elementos virtuais.

    De acordo com Rodrigues et al. (2010), o funcionamento desta aplicação se

restringe  na  captura  de  uma  imagem  por  meio  de  uma  câmera,  e  após  a

identificação de um código previamente conhecido (marcadores), se renderiza os

objetos  virtuais  que  se  deseja  exibir.  A  seguir,  na  Figura  1,  encontra-se  uma

ilustração da dinâmica da utilização da Realidade Aumentada:

Figura 1: Utilização da Realidade Aumentada

                                                                       Fonte: DDA, 2017
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O processo de formação de um objeto virtual por meio da leitura de um QR

Code acontece da seguinte forma: deve-se colocar um objeto que possua a imagem

bidimensional em frente a câmera e capturá-la. Nesse momento a câmera enxerga o

objeto e manda a imagem para um software (o qual já está programado para dar o

retorno) que gera o objeto virtual, em tempo real. O dispositivo de saída (tela do

dispositivo) vai exibir tal objeto virtual em sobreposição ao real como se eles fossem

uma coisa só. 

    O QR Code é um armazenador de informações em forma de um marcador

formado  por  códigos  de  duas  dimensões  (bidimensional).  Cardoso  et  al.  (2014)

afirma  que  a  utilização  dessa  tecnologia  estimula  e  facilita  a  aquisição  do

conhecimento  por  parte  do  participante,  ajuda  o  docente  em  suas  práticas

educacionais além de possibilitar diversas maneiras de ensinar.

   Segundo Costa (2000),  existem algumas vantagens no uso da Realidade

Aumentada na Educação, tais como: a motivação dos estudantes; a possibilidade de

experimentos virtuais para fins de educação virtual interativa; e a interação entre os

participantes, a qual exige que cada um se torne ativo dentro de um processo de

visualização.

    Por meio das ideias dos autores supracitados, compreendemos que trazer a

Realidade Aumentada para a sala de aula pode tornar o aprendizado mais atrativo e

interessante  para  os  estudantes,  os  quais  estão  inseridos  em  uma  realidade

tecnológica,  além disso,  pode auxiliar  o  professor  com novas  estratégias para o

ensino.

2.4 ABORDAGEM CONSTRUCIONISTA NA EDUCAÇÃO

    Entende-se a importância do estudo teórico de abordagens metodológicas

inovadoras  nos  processos  de  ensino  e  de  aprendizagem.  A  perspectiva

Construcionista  defende  a  realização  de  atividades  com  o  uso  de  recursos

tecnológicos  na  educação.  Conforme  aponta  Zannata  (2012),  a  teoria

Construcionista  de  aprendizagem,  criada  pelo  professor  e  pesquisador  Seymour

Papert:
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representa  uma  adaptação  dos  princípios  do Construtivismo de Piaget  e
descreve  atividades  referentes  à  utilização  de  recursos  tecnológicos  no
processo  de  ensino  e  aprendizagem.  [...]  essa  filosofia  propõe  uma
mudança metodológica no processo de ensino-aprendizagem, tornando o
aluno protagonista da construção do seu próprio conhecimento (ZANATTA,
2012, pág.01).

    Constata-se por meio desta teoria, a importância do uso das tecnologias

digitais como ferramenta de estudo, a qual o estudante tem uma postura ativa em

relação a construção do seu próprio conhecimento.

   Neste  sentido,  Fujimoto  (2012,  p.06)  acrescenta  que  no  paradigma

construcionista “a ênfase está na aprendizagem ao invés de estar no ensino; na

construção do conhecimento e não na instrução”. A autora também afirma que esta

abordagem  “valoriza  as  estruturas  cognitivas  e  busca  meios  para  que  a

aprendizagem ocorra por meio de ações, discussões, e interação com o objeto de

estudo” (FUGIMOTO, 2012, pág.07).

    Deste modo, entende-se que a Teoria Construcionista pode se relacionar

com o uso educacional das tecnologias digitais no processo de aprendizagem do

estudante e da construção do seu conhecimento.
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 Figura 4: Aplicação do jogo em sala de aula

Fonte: A AUTORA (2019)

Figura 5: Aplicação do jogo em sala de aula

Fonte: A AUTORA (2019)
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Na  Figura  4  pode-se  observar  os  estudantes  mirando  seus  dispositivos

móveis em direção aos códigos bidimensionais para a obtenção da operação a ser

realizada. Já na Figura 5, verifica-se a tela dos dispositivos, depois da imagem do

QR Code ser capturada, exibindo as operações de divisão de decimais.

   Os  elementos  de  gamificação  presentes  nessa  atividade  constavam de:

dinâmicas  como emoções,  narrativa,  progressão,  relacionamentos e  restrições;  e

mecânicas  como  avaliação,  chance,  cooperação  e  competição,  desafios  e

recompensas.  Lembrando  que  as  dinâmicas  e  mecânicas  estão  relacionadas  a

como  os  desenvolvedores  estabelecem  o  comportamento  geral  do  jogo.  Já  os

componentes, fazem parte da definição dos itens do jogo visíveis ao jogador e pelos

quais  tomará  decisões.  Os  componentes  encontrados  nessa  atividade  foram

avatares, conquistas, gráfico social e missão.
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4 ANÁLISE DOS DADOS

No momento em que foi dada a proposta da atividade para os estudantes,

todos se sentiram motivados e interessados em utilizar seus smartphones e tablets

na aula de matemática,  já  que usualmente só é utilizado o quadro-negro para a

visualização das propostas de atividades.

Durante a aula foi mostrado o tabuleiro para os estudantes e explicadas as

regras do jogo. Eles já estavam com seus dispositivos em mãos e ansiosos para

utilizá-los em aula. Foram divididos em grupos de três a quatro estudantes, e cada

um recebeu um tabuleiro e os peões como avatares para a partida.

Realizaram os cálculos,  que obtinham por meio  do QR Code,  em seus

cadernos da maneira como haviam estudado nas aulas anteriores. Os estudantes

observavam a operação que deveria ser feita na tela do dispositivo e a copiavam no

caderno  para  poderem  realizá-la.  Depois  de  efetuada,  eles  levavam  para  a

professora que lhes dizia qual a resposta certa. 

Esta  ação  vai  ao  encontro  das  ideias  de  Fujimoto  (2012),  de  que  as

tecnologias  digitais  são  ferramentas  que,  utilizadas  na  Teoria  Construcionista,

oferecem  ao  estudante  condições  para  a  reconstrução  do  conhecimento  e

proporciona a possibilidade de reconstrução do erro.

Caso o estudante errasse, ele teria que repetir o cálculo para chegar na

resposta esperada. Neste momento foi observado que alguns estudantes voltavam

para o local do jogo e tentavam realizar novamente a operação sozinhos, e outros,

pediam o auxílio da professora para encontrar o erro na operação. Os estudantes

que erraram as operações durante a atividade, conseguiram recalculá-las com êxito,

ou por meio da mediação da professora ou pela atenção redobrada no momento da

execução dos cálculos, acertando-as e progredindo no jogo.

Alguns grupos,  ao terminar  a atividade pediram para trocar  de grupo e

jogar  novamente;  outros  usaram  os  50  minutos  e  aula  para  uma  só  partida,

mostrando que cada estudante tem sua velocidade para realizar as operações.
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Os estudantes  gostaram da  proposta  de  atividade  e  pediram para  que

fosse realizada mais vezes durante o ano e envolvendo outros conteúdos, além da

divisão de decimais. Essas atitudes são apontadas em Santos e Junior (2014): 

os jogos se usados atrelados a uma metodologia de ensino que proporcione
a  aquisição  das  habilidades,  como  desenvolvimento  da  linguagem,
criatividade e raciocínio lógico, podem ser de extrema importância para a
absorção do conteúdo da disciplina de Matemática por parte dos estudantes
(SANTOS, JUNIOR, 2014, pág.04) 

      Com a realização da atividade em forma de jogo gamificado os estudantes

conseguiram aprender  e  fixar  o  conteúdo  de  divisão  de  decimais  de  um modo

diferente do método tradicional. Estavam acostumados a copiar do quadro-negro as

operações  que  deveriam realizar,  e  por  meio  desta  atividade,  se  sentiram mais

motivados a realizar as operações. Paula e Valente (2016) lembram que os jogos

digitais têm encontrado cada vez mais abertura na educação, acreditam “que um

dos motivos para essa escolha pelos jogos é a capacidade de motivação que esses

artefatos possuem” (PAULA, VALENTE, 2016, pág.11).

  Certificou-se  também  que  houve  a  construção  do  conhecimento  e

aprendizagem  de  números  decimais  pelos  estudantes  por  meio  de  um  recurso

tecnológico.  Tal  fato  vai  ao  encontro  da  concepção  Construcionista,  de  que  “as

tecnologias educacionais são ferramentas poderosas no aprendizado das crianças.

O uso dessas tecnologias proporcionam uma aprendizagem mais eficaz e dinâmica”

(ZANATTA, 2012, pág.01). Logo, os estudantes se mostraram muito mais confiantes

para a realização de futuras operações e avaliações.

     Foram observados, durante a experiência, alguns elementos da gamificação

como a progressão, que dá aos estudantes a ideia que estão avançando no jogo.

Assim  como  as  conquistas,  que  se  referem  às  recompensas  que  os  mesmos

recebem por fazer as atividades propostas no jogo. 

  Diante disso, o jogo gamificado proporcionou momentos diferentes para o

aprendizado  de  conteúdos  específicos,  oportunizando  o  trabalho  cooperativo  e

competitivo,  implicando  em momentos  de  diversão  aos  participantes  e  interação

entre eles,  como observado em Neto e Fonseca (2013),  que cita  que quando a

atividade  envolve  prazer,  diversão,  interação,  motivação,  interesse  e  paixão,  o

indivíduo é capaz de dedicar a ela uma grande parte do tempo e esforço. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

    Observando os avanços tecnológicos que são inerentes em nossa sociedade,

entende-se que a escola deverá ser um ambiente cada vez mais tecnológico, sendo

um  lugar  onde  os  estudantes  não  usem  seus  celulares  apenas  para  as  redes

sociais, mas também para aprender e estudar. A utilização das tecnologias digitais

no  contexto  educacional,  pode  formar  sujeitos  críticos  no  mundo  virtualizado  e

competentes para o uso da informática em seu cotidiano.

Se  a  educação  já  visava  a  agregação  de  valores  aos  conhecimentos
produzidos e divulgados em sala de aula, com as tecnologias ela teria uma
contribuição qualitativa que levaria a um crescimento não apenas econômico
mas  também  ao  crescimento  participativo  e  crítico  das  capacidades
humanas. (SILVA, CORREA, 2014, pág.30). 

Perante  isso,  podemos considerar  que  o  uso  das tecnologias  digitas  na

escola pode beneficiar a construção do conhecimento e o acesso à informação. Uma

estratégia para a inserção das mesmas no currículo escolar, são os jogos em sala

de aula. Segundo Neto e Fonseca (2013) os jogos contribuem para a criação do

conhecimento  dos  estudantes,  os  quais  nem  sempre  percebem  que  estão  em

processo  de  aprendizagem  ao  realizarem  jogos  didáticos  em  sala.  Isso  pode

acontecer quando se implementa a gamificação em sala de aula. 

 O objetivo de verificar a aprendizagem do conteúdo matemático de divisão

de números decimais, mediante o uso de tecnologia digital, foi atingido com êxito.

Os estudantes envolveram-se de forma consciente e responsável na realização da

atividade gamificada.  Notamos que os mesmos buscavam resolver as operações

ofertadas  a  fim  de  obterem pontuação  e  progressão  no  jogo,  havendo,  também

interação entre eles de forma cooperada e competitiva, garantindo a aprendizagem.

Além  disso,  a  atividade  gamificada  foi  realizada  com  motivação  pelos

estudantes,  os  quais  quiseram  jogar  diversas  vezes,  mostrando  que  acharam

interessante  a  atividade,  pelo  fato  de  envolver  emoções,  vitórias,  desafios  e

recompensas. Tal movimento nos leva a considerar que a realização de atividades
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gamificadas atreladas ao uso de tecnologias móveis digitais em sala de aula ajuda

no processo educacional, auxiliando a aprendizagem dos estudantes e promovendo

a auto-avaliação. 

    Por fim, entende-se que o tema gamificação e jogos digitais na educação

possui  uma grande  abrangência,  o  que  impulsiona  a  continuação  de  estudos  e

pesquisas  referentes  a  esses  temas,  promovendo  novos  olhares  aos  processos

educacionais de matemática.
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