
 

 

 

                                                                

 
 

ENSINO E GAMIFICAÇÃO

MATEMÁTICA PARA ESTU

RESUMO  

Nas séries iniciais do Ensino Fundamental I, o professor tem como responsabilidade 
conduzir o processo de aprendizagem, o que implica no ato de selecionar, dirigir e/ou 
determinar as atividades que serão desenvolvidas com base nos resultados que deverão se
alcançados. Dentre as disciplinas que dispendem maior preocupação dos professores estão 
língua portuguesa e matemática. O ensino da matemática vem sendo analisado a anos nas 
fases iniciais do processo educacional. Alunos do ensino fundamental, influencia
experiências com professores formados, majoritariamente, em Pedagogia, cuja formação 
generalista prepara para lecionar as disciplinas fundamentais na primeira etapa do ensino, 
dispõe de apenas um semestre de matemática, e submetidos à rotina em sal
desenvolvem medo e, consequentemente, ansiedade ante à matemática. Para lidar com 
estes, o ensino tradicional tem se mostrado pouco eficiente. Para suprir a necessidade de 
utilizar metodologias diferenciadas no ensino da disciplina de atemática,
Fardo aponta a utilização da gamificação para a área de aprendizagem para potencializar o 
ensino. Com o intuito de auxiliar no desenvolvimento dos conceitos matemáticos básicos 
para as turmas de 5º ano do ensino fundamental, foi propos
protótipo de sistema computacional voltado à essas turmas, proporcionando o ensino da 
disciplina de forma interativa e estimulante aos alunos, com uma visão otimista na qual 
estes alunos, se interessados pela disciplina, tenham uma
especialização nos cursos superiores da área, sem que cheguem despreparados ao ensino 
acadêmico e desenvolvam rejeição por cursos como Ciência da Computação e 
Engenharias. Conforme proposto, foi analisada a metodologia da g
plataformas virtuais já existentes de ensino e ferramentas para desenvolvimento de uma que 
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Nas séries iniciais do Ensino Fundamental I, o professor tem como responsabilidade 
conduzir o processo de aprendizagem, o que implica no ato de selecionar, dirigir e/ou 
determinar as atividades que serão desenvolvidas com base nos resultados que deverão se
alcançados. Dentre as disciplinas que dispendem maior preocupação dos professores estão 
língua portuguesa e matemática. O ensino da matemática vem sendo analisado a anos nas 
fases iniciais do processo educacional. Alunos do ensino fundamental, influencia
experiências com professores formados, majoritariamente, em Pedagogia, cuja formação 
generalista prepara para lecionar as disciplinas fundamentais na primeira etapa do ensino, 
dispõe de apenas um semestre de matemática, e submetidos à rotina em sal
desenvolvem medo e, consequentemente, ansiedade ante à matemática. Para lidar com 
estes, o ensino tradicional tem se mostrado pouco eficiente. Para suprir a necessidade de 
utilizar metodologias diferenciadas no ensino da disciplina de atemática, o professor Marcelo 
Fardo aponta a utilização da gamificação para a área de aprendizagem para potencializar o 
ensino. Com o intuito de auxiliar no desenvolvimento dos conceitos matemáticos básicos 
para as turmas de 5º ano do ensino fundamental, foi proposta a implementação de um 
protótipo de sistema computacional voltado à essas turmas, proporcionando o ensino da 
disciplina de forma interativa e estimulante aos alunos, com uma visão otimista na qual 
estes alunos, se interessados pela disciplina, tenham uma experiência prévia e procurem a 
especialização nos cursos superiores da área, sem que cheguem despreparados ao ensino 
acadêmico e desenvolvam rejeição por cursos como Ciência da Computação e 
Engenharias. Conforme proposto, foi analisada a metodologia da gamificação, assim como 
plataformas virtuais já existentes de ensino e ferramentas para desenvolvimento de uma que 
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Nas séries iniciais do Ensino Fundamental I, o professor tem como responsabilidade 
conduzir o processo de aprendizagem, o que implica no ato de selecionar, dirigir e/ou 
determinar as atividades que serão desenvolvidas com base nos resultados que deverão ser 
alcançados. Dentre as disciplinas que dispendem maior preocupação dos professores estão 
língua portuguesa e matemática. O ensino da matemática vem sendo analisado a anos nas 
fases iniciais do processo educacional. Alunos do ensino fundamental, influenciados por 
experiências com professores formados, majoritariamente, em Pedagogia, cuja formação 
generalista prepara para lecionar as disciplinas fundamentais na primeira etapa do ensino, 
dispõe de apenas um semestre de matemática, e submetidos à rotina em sala de aula, 
desenvolvem medo e, consequentemente, ansiedade ante à matemática. Para lidar com 
estes, o ensino tradicional tem se mostrado pouco eficiente. Para suprir a necessidade de 
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protótipo de sistema computacional voltado à essas turmas, proporcionando o ensino da 
disciplina de forma interativa e estimulante aos alunos, com uma visão otimista na qual 
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especialização nos cursos superiores da área, sem que cheguem despreparados ao ensino 
acadêmico e desenvolvam rejeição por cursos como Ciência da Computação e 
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abrangesse o conteúdo estudado. Após a implementação e desenvolvimento do aplicativo, o 
teste do mesmo se mostrou desafiador, pela impossibili
entrevistados, mas ainda assim, foi recebido positivamente. Assim como apontado pelos 
alunos e professores entrevistados, o ensino e o aprendizado da disciplina é difícil e 
despendem muito do esforço de ambas as partes. A utilização 
tanto o discente como o docente, se faz imprescindível, principalmente em momentos onde 
o ensino é realizado à distância. Contornando as adversidades impostas pela condição 
atual, se fez visível a necessidade de um aprimorament
disciplina de Matemática, crucial para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Assim, 
espera-se que este trabalho possa incentivar e nortear projetos de plataformas de ensino 
que auxiliem no aprendizado de alunos, de todas
de ensino ativas, para que os alunos possam, por conta própria, buscar o aprendizado.
 
 

 

Palavras-chave: Matemática; gamificação; tecnologias educacionais.

 

 

 

 

º Congresso Nacional online de Estudos Científicos

abrangesse o conteúdo estudado. Após a implementação e desenvolvimento do aplicativo, o 
teste do mesmo se mostrou desafiador, pela impossibilidade de contato com os 
entrevistados, mas ainda assim, foi recebido positivamente. Assim como apontado pelos 
alunos e professores entrevistados, o ensino e o aprendizado da disciplina é difícil e 
despendem muito do esforço de ambas as partes. A utilização de ferramentas que auxiliem, 
tanto o discente como o docente, se faz imprescindível, principalmente em momentos onde 
o ensino é realizado à distância. Contornando as adversidades impostas pela condição 
atual, se fez visível a necessidade de um aprimoramento na metodologia de ensino para a 
disciplina de Matemática, crucial para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Assim, 

se que este trabalho possa incentivar e nortear projetos de plataformas de ensino 
que auxiliem no aprendizado de alunos, de todas as idades, e a utilização de metodologias 
de ensino ativas, para que os alunos possam, por conta própria, buscar o aprendizado.
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