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RESUMO 

 

É notório o crescimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

que vêm se adentrando cada vez mais nos espaços escolares, fomentando uma 

discussão em relação as novas práticas e métodos no processo de ensino e 

aprendizagem. E dentre essas novas práticas, se destaca os jogos eletrônicos 

educacionais para auxiliar na aprendizagem levando o contexto de jogos para sala 

de aula de forma lúdica dinâmica e inovadora. Utilizar e desenvolver jogos 

educacionais faz o aluno pensar computacionalmente de forma a desenvolver 

habilidades exigidas no mundo atual, tais como resolver problemas com 

criatividade, raciocínio lógico, formal e trabalho em equipe. Diante disso, este 

trabalho analisa a utilização e desenvolvimento de jogos eletrônicos educacionais 

e da gamificação numa disciplina de Matemática da Escola de Aplicação 

Professora Ivonita Alves Guerra – UPE – Campus Garanhuns.  Como principais 

resultados, destaca-se o desenvolvimento de quatro jogos educacionais para 

ensino de função e melhor engajamento da turma com relação a disciplina de 

matemática.    

Palavras-chave: Jogos eletrônicos educacionais; Gamificação; Ensino de 

Computação; Desenvolvimento de jogos.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

The growth of Information and Communication Technologies (ICTs), which are 

increasingly entering school spaces, is well known, fomenting a discussion 

regarding new practices and methods in the teaching and learning process. And 

among these new practices, educational electronic games are highlighted to aid 

learning by taking the context of games to classroom in a dynamic and innovative 

playful way. Using and developing educational games makes the student think 

computationally in order to develop skills required in today's world, such as 

solving problems with creativity, logical reasoning, formal and teamwork. 

Therefore, this work of course conclusion analyzes the use and development of 

educational electronic games and gamification in a Mathematics discipline of the 

School of Application Professor Ivonita Alves Guerra - UPE - Campus Garanhuns. 

The main results are the development of four small educational games for role 

teaching and better engagement of the class in relation to mathematics. 

Keywords: Educational electronic games; Gamification; Teaching of 

Computing; Games development.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Atualmente se tem um contexto onde a utilização de novas Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação (TDIC) vem tomando conta do ensino é cada vez 

mais frequente no nosso dia a dia. Estando em uma sociedade denominada 

sociedade da informação, as crianças de hoje já nascem mergulhadas nesse 

mundo tecnológico e seus interesses e padrões de pensamentos já fazem de certa 

forma parte desse universo (WEISS e CRUZ, 1999). Com esses avanços 

significativos, as tecnologias presentes nas escolas também tendem a evoluir e 

desempenhar um papel importante no processo de ensino-aprendizagem.   

Nesse contexto, tem-se a utilização de jogos como destaque para o 

processo de ensino e aprendizagem, para Prensky (2001) um dos principais 

fatores da utilização de jogos no contexto educacional é a condição de desafio do 

próprio jogo, que atrai os aprendizes e os motiva, tornando o processo de 

aprendizagem mais significativo. Em definição, os jogos educativos, também 

conhecidos por jogos sérios, são tipos de softwares que visam primordialmente 

objetivos educacionais (Silva e Gomes, 2015). 

Prensky (2012) ainda defende que a utilização dos jogos digitais no 

contexto educativo permite, através da motivação adicional, melhorar e acelerar 

os processos de aprendizagem. Segundo Gee (2003), os jogos trazem conceitos 

de aprendizagem que a escola deveria observar para melhorar o desempenho de 

seus alunos em sala de aula. De acordo com Savi (2011), um bom jogo digital 

educacional é aquele que tem objetivos educacionais definidos e incentiva os 

alunos a estudarem, promovendo a aprendizagem de conteúdos curriculares por 

meio de atividades prazerosas e desafiadoras. 

Portanto, mostra-se bastante nítida a importância de se trabalhar com 

jogos no processo didático tanto para estimular a utilização de ferramentas 

diferenciadas para o auxílio em sala de aula, como também para estimular os 

alunos ao desenvolvimento de jogos educacionais, tornando o ensino mais 

dinâmico e inovador. É o professor, como pessoa mediadora da utilização dessas 

ferramentas, que precisa estar preparado e aberto para receber e trabalhar com 

as mesmas. Baseado nisso, Lucena (1994, p. 4) fala que: 
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“O professor deve estar preparado para utilizar programas que estimulem o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas dos alunos oferecendo-lhes 

situações que permitam a transferência de conhecimento visando a solução de 

problemas”  

Nesse aspecto, a gamificação se apresenta como uma estratégia 

interessante. Mesmo que usada inicialmente nos negócios, porém ela é 

completamente adaptável e aplicável ao contexto educacional. De acordo com 

Vianna et al. (2013), a gamificação abrange a utilização de mecanismos de jogos 

para a resolução de problemas, para a motivação e o engajamento de um 

determinado público. Zichermann e Cunningham (2011) expressam que a 

gamificação explora os níveis de engajamento do indivíduo para a resolução de 

problemas. Por sua vez, Schmitz, Klemke e Specht (2012) exemplificam que, no 

processo de aprendizagem, a gamificação contribui tanto para a motivação como 

para o desenvolvimento cognitivo do estudante. Do ponto de vista de Hamari, 

Koivisto e Sarsa (2014), a gamificação é um processo de melhoria de serviços, 

objetos ou ambientes com base em experiências de elementos de jogos e de 

comportamento dos indivíduos.  

1.2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

Diante do contexto apresentado, esta pesquisa tem como objetivo geral examinar 

a utilização e desenvolvimento de jogos eletrônicos educacionais e da gamificação 

numa disciplina de Matemática da Escola de Aplicação Professora Ivonita Alves 

Guerra – UPE – Campus Garanhuns.     

 Para alcançar esse objetivo geral, os seguintes objetivos específicos são 

propostos: 

● Identificar os benefícios da utilização e desenvolvimento de jogos 

eletrônicos educacionais no processo de ensino e aprendizagem de 

Matemática; 

● Verificar como as estratégias de gamificação auxiliam a troca de 

conhecimento;  

● Promover o pensamento computacional por meio do desenvolvimento de 

pequenos jogos para ensino da Matemática.  
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1.3. JUSTIFICATIVA 

Cada dia tem aumentado a utilização de tecnologias da informação, as quais têm 

sido aplicadas de forma ampla e indiscriminada. Com isso, de certa forma, tem 

causado grande influência nas crianças, jovens e adultos a buscarem todo tipo de 

informação, principalmente pelo fácil acesso à internet por meio de 

computadores, celulares, tablets e entre outros dispositivos móveis. É também 

bastante notável como essas tecnologias têm se adentrado cada vez mais em 

espaços escolares fomentando uma discussão em relação às novas práticas e 

métodos nesse processo de ensino e aprendizagem. 

Mesmo com toda essa inclusão da tecnologia no contexto escolar, ainda há 

pouquíssima utilização de ferramentas educacionais que tenham como propósito 

ajudar no processo didático principalmente no dia a dia dos professores e alunos 

com os conteúdos trabalhados em sala de aula.  

Um estudo realizado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

com mais de 200 professores aponta que 85% dos professores não usam 

ferramentas tecnológicas, ou pela insegurança ou por não saberem usar os 

mesmos, pois muitas vezes o governo investe em tecnologia porém não capacita 

esses profissionais. O estudo foi realizado em Campinas com 27 escolas pelo 

Núcleo de Estudos Avançados em Psicologia Cognitiva e Comportamental 

(Neapsi) da Unicamp.  

Diante disso, esse trabalho tem como foco ajudar a preencher essas 

lacunas, tais como: melhorar a motivação para os alunos; executar aulas 

inovadoras; oferecer oportunidade de acesso a soluções tecnológicas. Que irão 

tornar as aulas mais dinâmicas e lúdicas, tornando o aprendizado dos mesmos 

mais proveitoso, como também estimular e despertar a utilização de soluções 

tecnológicas nas escolas. 

De acordo com (Eric 2016 p.4 apud Borges 2005), “o fato de utilizar os 

jogos digitais na educação se deu pelo estudo do lúdico no processo de ensino-

aprendizagem. O lúdico é o ensino agradável para crianças, adolescentes e 

adultos, e por meio dele é ampliada as características humanas como motor, 

afetiva, moral, cognitiva” características essas que os jogos podem oferecer. 
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França e Amaral (2013) ainda ressaltam que os jogos educacionais 

estimulam a reorganização de funções cognitivas como memória, atenção, 

criatividade, imaginação e coordenação motora. Além disso, eles contribuem para 

determinar o modo de percepção e aprendizado pelo qual o sujeito conhece o 

objeto de estudo. Nesse sentido, os professores precisam estar comprometidos 

com as possibilidades geradas pela interação dos jogos educacionais, que são 

poucos explorados pelas escolas e tendem ainda a reproduzir uma lógica linear e 

resistente às tecnologias dessa natureza. 

Assim, durante todo esse trabalho, buscou-se examinar e estimular a 

utilização e desenvolvimento de jogos educacionais no meio escolar atrelados à 

gamificação. O mesmo foi realizado na Escola de Aplicação Professora Ivonita 

Alves Guerra – UPE – Campus Garanhuns. Obtendo assim os resultados do 

desempenho desses alunos após o envolvimento e vivenciamento desse estudo de 

caso. Expondo e relatando o quanto a utilização de ferramentas educacionais, 

atreladas à gamificação, fazem a diferença no processo de ensino e aprendizagem.   

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Essa pesquisa está estruturada em quatro seções, sendo estas, 

respectivamente: Revisão da literatura, na qual contém todos os artigos e livros 

que deram fundamentação para o trabalho; Metodologia, que explica como a 

utilização de games atrelada ao ClassDojo (ferramenta baseada na gamificação) 

facilitaram o ensino de matemática; Resultados e impactos esperados, onde são 

apresentados os projetos dos alunos, junto à análise do desempenho dos mesmos 

com a vivência do estudo; e Considerações finais, que sintetizam como se deu a 

realização da pesquisa, quais as dificuldades encontradas e apresentação de 

sugestões para trabalhos futuros. 

2.  REVISÃO DA LITERATURA  
Este capítulo apresenta toda e revisão da literatura bem como os conceitos, 

benefícios, contribuições do ensino de Computação, gamificação no ensino e os 

trabalhos relacionados a essa pesquisa.   

2.1. ENSINO DE COMPUTAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

É nítido o crescimento e a evolução das novas tecnologias, em todos os campos 

da contemporaneidade. Com esses avanços significativos na sociedade, na 

economia e na educação, as tecnologias disponibilizadas nas escolas também 
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tendem a evoluir e desempenhar um papel significativo no ensino-aprendizagem, 

contribuindo para a inserção do ensino de Computação na Educação Básica em 

áreas do conhecimento, como Matemática, Português, Biologia e as demais do 

currículo escolar. 

A visão atual e predominante em educação sobre a Computação no 

currículo escolar se confunde com a simples utilização de instrumentos digitais 

como meio de ensino-aprendizagem, como por exemplo os computadores, 

laptops, tablets, celulares, softwares, dentre outros. A utilização dessas 

tecnologias é vista ainda, em muitas realidades, como apoio e auxílio para 

desempenhar atividades práticas, como dinâmicas que utilizam os computadores 

móveis e fixos nas escolas, pelo seu valor atrativo para o educando. 

No entanto, se caracteriza como um uso superficial, estrito, que gera 

limitações à compreensão das competências e habilidades do ensino de 

Computação. De acordo com a Sociedade Brasileira de Computação - SBC (2019) 

lista as seguintes habilidades e competências: comparar, solucionar, automatizar 

e analisar problemas, além de usar representações e linguagens adequadas para 

descrever processos (algoritmos) e informação (dados), validando estratégias e 

resultados.  

Barbosa (2010) ainda destaca que quando o computador é utilizado como 

ferramenta pedagógica na aula passa a ser de uma simples máquina a um 

poderoso recurso educacional, sendo a tecnologia vista como um meio, 

instrumento de colaboração no processo de aprendizagem. Portanto, é algo que 

necessita de maior aprofundamento sobre o seu uso. 

A Computação é uma área nova, no entanto ainda não está sendo 

considerada como tal na Base Nacional Comum Curricular (2017), mas a 

computação está incluída na área de Matemática. Para a Sociedade Brasileira de 

Computação – SBC – (2017, p. 2), “a Computação envolve tanto técnico de 

resolução e análise de problemas quanto a construção e uso de máquinas para 

auxiliar na execução das soluções”. Na evolução dos sistemas de comunicação e 

informação, o homem construiu um “ecossistema” com componentes físicos 

(máquinas) e virtuais (dados e programas) compondo o Mundo Digital. Neste 

contexto e com estas ferramentas, mudanças estão ocorrendo em todas as 

sociedades e suas culturas. 
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Hoje se torna de suma importância ter conhecimento de Computação, não 

só no meio escolar, mas também na vida como cidadão. Segundo Wing (2011), os 

conceitos básicos de Computação – abstração, decomposição, entre outros – são 

de fundamental relevância na formação do cidadão, provendo recursos cognitivos 

necessários à resolução de problemas nas mais diversas áreas. De acordo com 

França et al. (2012), a lista de habilidades e conhecimentos necessários para o 

pleno exercício da cidadania neste século é extensa, incluindo o chamado 

“pensamento computacional”, enfatizando que esse talvez seja o mais importante 

e menos compreendido conhecimento. 

Segundo Wing (2006), o pensamento computacional se trata de uma 

forma de resolução de problemas onde é associado ao comportamento humano, 

de forma que concepções e compressão e baseada em conceitos fundamentais da 

Ciência da Computação, assim ajudando na resolução de problemas.  

A mesma ainda fala que o pensamento computacional se constitui como 

uma habilidade fundamental para todos e não só para os cientistas da 

computação, de forma o seu ensino se torna fundamental na educação básica dos 

estudantes assim a leitura, a escrita e a aritmética.     

Para Wing (2011), o pensamento computacional proporciona benefícios na 

aprendizagem, como o de ser capaz de pensar computacionalmente, começando 

com o uso de abstrações, que reforçam e melhoram as habilidades intelectuais e 

podem ser transferidas para qualquer domínio. Com isso, Wing (2009) aponta 

que pensar como um cientista da computação significa mais do que ser capaz de 

programar um computador: “isso requer pensar em múltiplos níveis de 

abstração”. 

Por fim, a Associação de Professores de Ciência da Computação – APCC - 

(Stephenson et al., 2005), fala que o conhecimento em Ciência da Computação é 

essencial ao atual aluno de ensino básico, assim como as outras ciências 

tradicionais, proporcionando benefícios diretos aos estudantes. Com isso, 

destaca-se o quanto essa pesquisa é de grande relevância: por levar os alunos de 

ensino médio a pensarem de forma computacional, apresentando projetos de 

soluções tecnológicas em forma de jogos para o estudo de matemática 

(interdisciplinaridade), aprendendo conceitos computacionais e assuntos da 

disciplina (função).  
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2.2. GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO  

O termo “Gamificação” foi cunhado pela primeira vez pelo pesquisador britânico 

Nick Pelling (MEDINA, 2013). A gamificação consiste em utilizar a mecânica dos 

jogos em atividades que não estão dentro do contexto dos jogos (SALEN e 

ZIMMERMAN, 2012, McGONIGAL, 2011). Essa técnica utiliza a mecânica de 

jogos para estimular a competitividade entre os envolvidos, criando situações 

para que possam se engajar para realizar determinadas ações, sejam elas na sala 

de aula (propostas por professores) ou até mesmo nas empresas (como metas e 

trabalhos a serem cumpridas pelas equipes). 

Pela visão de Kapp (2012) gamificar algo é usar mecânicas, estéticas e 

características dos jogos para envolver e motivar as pessoas a aprender e a 

resolver problemas. Para Gee (2003) a gamificação é uma ferramenta com 

capacidades efetivas e positivas para promover a educação nas escolas, pois os 

processos de gamificação de certa forma incrementam um potencial de 

aprendizagem ativo e crítico nos alunos.     

Com isso, foi possível aplicar essa técnica em sala de aula e obter bons 

resultados, pois segundo Cavallari et. al (2013) a interação e as formas de 

motivação dos jogos tornam a gamificação uma estratégia benéfica para a 

educação. É forma de estimular e trazer a ludicidade para as aulas, características 

que hoje são muitos relevantes para uma sala de aula com alunos tão 

informatizados. Lunn Alves (2012) propõe ainda que levar jogos à sala de aula 

não consiste em apenas oferecer um elemento lúdico aos alunos, mas que os jogos 

são formas definitivas de aprendizado.   

Mattar (2010) e Alves (2012) propõem os jogos como opção de 

aprendizagem, não como alegorias supérfluas e sim como objetos estruturados 

que motivam e estabelecem situações propícias ao aprendizado. Dessa forma, 

pode-se observar os benefícios que a gamificação aborda ao ser utilizada no 

processo de aprendizagem, porém deve-se ter um conceito bem formado quanto 

às ludicidades e às técnicas a serem utilizadas. Tal cuidado deve ser tomado para 

que venha a servir de forma benéfica e não confundir ludicidade e dinamismo 

com brincadeiras, estimulando o desinteresse dos alunos na aula, ao levarem 

tudo meramente por recreação.  
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Tem-se como exemplo da utilização da gamificação, que ajudou na 

estimulação para cumprir metas por McGonigal (2014) em maio de 2011 na 

biblioteca pública de Nova York, com a utilização do jogo Find The Future. Nesse 

jogo, propôs que 500 pessoas escrevessem em uma noite um livro, tendo como 

base pistas espalhadas pela biblioteca. Durante a noite, os jogadores/autores 

percorreram os corredores e salas da biblioteca à procura de livros que 

possibilitassem desvendar as pistas necessárias para escrever as suas histórias. 

No final da jornada, às 6 da manhã do dia seguinte, um livro contendo 100 

histórias estava completamente finalizado. 

Tendo em vista os aspectos observados, o autor deste estudo optou pela 

utilização da gamificação como metodologia com o objetivo de estimular e 

engajar os alunos quanto à utilização e o desenvolvimento de jogos. Além disso, 

buscou-se despertar a competitividade de forma benéfica para melhor 

aproveitamento dos alunos.       

2.3. TRABALHOS RELACIONADOS   

Nessa seção será apresentado os trabalhos relacionados a esse estudo, buscando 

mostrar o quanto é importante, apresentado trabalhos que já foram realizados 

semelhante ao mesmo, apresentando o diferencial desse estudo de caso dos aqui 

apresentadas. 

Maria (2013) apresenta uma produção didática-pedagógica quanto à 

utilização de Jogos Eletrônicos Educacionais (JEE) para o processo de ensino e 

aprendizagem para matemática. Esta produção aponta várias dificuldades 

encontradas no ensino diante de estudos já realizados. O trabalho se vivencia na 

Escola Estadual Juvenal Mesquita, no município de Bandeirantes – PR, nas 

turmas do 6º ano, com o apoio dos professores de matemática. O objetivo geral 

do trabalho era analisar como os JEE podem contribuir e auxiliar no processo de 

ensino e aprendizagem dos conteúdos programados pelos professores. Então foi 

feita uma pesquisa qualitativa na modalidade pesquisa-ação, na qual foram 

apresentados conceitos, possibilidades e benefícios da utilização de JEE, 

esperando-se assim a contribuição dos professores na aplicação da teoria do uso 

da tecnologia, bem como proporcionar recursos alternativos para despertar o 

interesse dos estudantes na aprendizagem de matemática. 
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Rogério et. al (2013) trazem um relato de experiência sobre um curso de 

JEE vivenciado na Escola de Referência em Ensino Médio Deolinda Amaral 

localizada em Lajedo-PE. Onde tinha como objetivo estimular a utilização e o 

desenvolvimento de jogos com intuito de auxiliar os alunos que estavam se 

preparando para ingressar em uma universidade. O curso teve o apoio de três 

professores (das áreas de história, geografia e física) onde os alunos do 2º e 3º 

anos apresentaram e desenvolveram em equipes, juntamente com um professor 

de cada área, um jogo realizado no Unity 3D. Esses jogos puderam ser testados 

pelos membros do curso e auxiliar nas aulas dos professores em determinados 

assuntos de suas respectivas áreas. Como isso, os alunos puderam desenvolver e 

aprender conceitos de JEE e colocar em prática os assuntos das áreas do jogo de 

forma mais prático e interativo das convencionais aulas.  

Silva e Morais (2011) vêm com uma ideia de desenvolvimento de jogos 

educacionais para o apoio do processo de ensino e aprendizagem no ensino 

fundamental, na qual o projeto teve como objetivo desenvolver jogos que 

facilitassem de forma interativa a aprendizagem dos alunos em sala de aula e que 

esses jogos pudessem ser executados nos UCAs - Um Computador por Aluno -  

projeto lançado nos Estados Unidos e posteriormente no Brasil.  

Uma das grandes diferenças dos outros projetos foi desenvolver um jogo 

com baixo gráfico e poder de processamento, no caso dos UCAs, mas pode 

observar que apesar dessa limitação, o projeto teve um bom resultado que 

mostrou relevância no processo de aprendizagem dos alunos tornando as aulas 

mais interativas com a utilização de jogos.  

 Rocha et. al (2014) trazem uma pesquisa que teve como objetivo avaliar a 

efetividade da utilização da gamificação como estratégia sobre o engajamento de 

alunos do 9º ano do ensino fundamental do Colégio de Aplicação, escola pública 

vinculada à UFPE - Universidade Federal de Pernambuco. Na oportunidade, 

participaram 61 alunos da disciplina de desenho geométrico, no qual foram 

utilizadas duas plataformas para recompensar os alunos e analisar os efeitos da 

gamificação: o ClassDojo e ClassBadges. Quanto à coleta de dados, foram 

utilizadas técnicas como observação, entrevista semiestruturada e questionário, 

utilizando a técnica multivariada conhecida como Análise de Conglomerados 

(Cluster) para tratamento de resultados. Ao final da pesquisa pôde classificar a 
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turma em 4 grupos e concluiu que os alunos com melhores resultados, melhores 

médias, foram justamente aqueles que mais receberam recompensas do 

professor, assim provando que quando são levadas técnicas da gamificação para 

sala de aula, os alunos alcançam melhores resultados e melhor engajamento na 

aula. 

André et. al (2016) vêm com uma pesquisa que retrata uma análise, revisão 

e aplicação da Abordagem para Inclusão do Licenciado em Computação no 

Ensino Básico (Abilsen) demonstrando que a Abilsen pode contribuir com o 

ensino da computação no atual contexto curricular. O trabalho se deu pela 

aplicação da abordagem junto com conceitos da gamificação nas disciplinas de 

português e matemática nas quais os alunos, de forma interdisciplinar, puderam 

desenvolver OA (Objetos de Aprendizagem) que contemplassem os temas 

definidos nas etapas de planejamento das disciplinas. Ocorreu três encontros de 

4h (quatro horas) e os alunos utilizaram o software GameMaker 8.16 para 

codificação do jogo e o Pencil Project para criação das telas. Todo o processo de 

aplicação foi dividido em quatro missões com base no elemento da gamificação e 

no final de cada dia de atividades os alunos verificavam o ranking após as 

atividades, obtendo feedback positivo dos alunos com relação à experiência 

interdisciplinar proposta pela abordagem.             

Conforme evidenciado nas pesquisas acima, é possível observar resultados 

positivos quando a gamificação e utilização de jogos educacionais são colocados 

em prática na sala de aula de forma a motivar o aluno ao engajamento com aulas 

dinâmicas e inovadoras. Diante disso, este estudo tem como dois pontos 

principais como diferencial, a utilização da gamificação como forma de engajar e 

motivar os alunos, trazendo conceitos de jogos para sala de aula e o 

desenvolvimento de jogos educacionais no ensino médio, experiência na qual os 

alunos não vivenciariam no ensino médio só em graduações específicas de 

tecnologia. 
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3. METODOLOGIA 
Esta seção é destinada para descrever a abordagem, propósitos e procedimentos 

que foram utilizados na pesquisa, levando em consideração as vantagens e 

limitações. Diante dos objetivos do estudo, optou-se pelas seguintes estratégias.     

3.1. QUANTO À ABORDAGEM E NATUREZA DA PESQUISA 

Este estudo se configura como uma pesquisa empírica de natureza qualitativa e o 

método de abordagem adotado foi estudo de caso. 

Segundo Bhattacharya (2008), uma pesquisa classificada como empírica 

tem como objetivo principal refletir um fenômeno no mundo social e assim gerar 

conhecimento diante este fenômeno. A pesquisa empírica tem como base os 

ideais de credibilidade, confiabilidade e vários outros princípios de rigor 

fundamentais, onde os mesmos devem estar interligados e envolvidos com os 

objetivos e o problema da pesquisa (BHATTACHARYA, 2008), sendo a mesma 

de natureza qualitativa. 

As pesquisas qualitativas trazem um foco mais interpretativo. Denzin e 

Lincoln, (1994, p. 2) “dizem a pesquisa qualitativa é multimetodológica quanto 

ao foco, envolvendo uma abordagem interpretativa e naturalística para seu 

assunto”. Isto significa quer dizer de certa forma que os pesquisadores 

qualitativos tendem a estudar as coisas no seu ambiente natural, assim tentando 

dar sentido ou interpretar fenômenos em termos dos significados que as pessoas 

lhes trazem. Patton (2002) fala que a pesquisa qualitativa tem como objetivo 

investigar o que as pessoas fazem, sabem, pensam e sentem através de 

observação, entrevistas e análise de documentos. 

O método estudo de caso, segundo Yin (2005, p.32) esta "... é uma forma de 

se fazer pesquisa empírica que investiga fenômenos contemporâneos dentro 

de seu contexto de vida real, em situações em que as fronteiras entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente estabelecidas, onde se utiliza 

múltiplas fontes de evidência." 

 Teve-se como objetivo aprofundar e investigar os benefícios de se utilizar 

jogos no ensino médio, nesse caso para o ensino de matemática. Como resultado 

desse estudo, espera-se estimular a utilização de jogos no processo de ensino e 

aprendizagem tornando o mesmo mais dinâmico e inovador como também 
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verificar os feitos que essa aplicação pode trazer para o desenvolvimento dos 

alunos na matéria de matemática, estimulado com a gamificação. 

3.2. QUANTO AO PROPÓSITO 

Atualmente temos diferentes métodos de estudo que atendem a diferentes 

propósitos. Runeson e Host (2008) apresentam quatro tipos de pesquisa: 

● Exploratória: que busca descobrir de certa forma o que está 

acontecendo, buscando assim novos conhecimentos gerando ideias e 

hipóteses para pesquisas;  

● Descritiva:  tem como objetivo mostrar/retratar um fenômeno ou 

situação; 

● Explicativa:  Vai atrás de explicação de uma situação ou um problema, 

principalmente, mas não necessariamente, sob uma relação casual; 

● Pesquisa de melhoria: busca melhorar um determinado aspecto do 

fenômeno estudo.  

Assim, de acordo com os propósitos citados, este estudo adota um enfoque 

mais exploratório e descritivo, pois, tem como propósito analisar os efeitos da 

utilização e desenvolvimento de jogos eletrônicos educacionais atrelados à 

gamificação no ensino da matemática de forma que venha a obter maior 

rendimento dos alunos em relação aos assuntos da disciplina e engajar os 

mesmos na aula. 

3.3. ESTRATÉGIA DA AÇÃO  

Inicialmente, para realização desse estudo, foi realizada uma apresentação formal 

e expositiva para a diretora e professora de Matemática da Escola de Aplicação. 

Após a aceitação para execução na escola, foi feita uma apresentação para turma 

escolhida com o intuito de apresentar o estudo e toda a metodologia, para 

despertar o interesse e demonstrar a importância de se utilizar jogos educativos 

no processo de aprendizagem. Em seguida, foi feita uma socialização com a 

professora da disciplina para conhecer quais assuntos estavam sendo vivenciados 

em sala, para que pudéssemos escolher as ferramentas para desenvolvimento dos 

jogos e métodos mais adequados para os mesmos. 

 Foi construído um calendário juntamente com a professora de Matemática 

com todas as atividades que realizaríamos durante o estudo, no qual, os alunos 
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tiveram aulas dos conceitos básicos de programação (como estruturas, variáveis, 

condicionais) e também aulas da ferramenta que foram utilizadas na sala 

descritas na seção seguinte. 

A turma foi dividida em quatro grupos com quatro a cinco alunos por 

grupo, nos quais cada equipe ficou responsável por desenvolver jogos 

relacionados a funções, assunto no qual os mesmos estavam vivenciando em sala 

de aula. Todas as aulas aconteceram no laboratório de Computação da 

Universidade de Pernambuco – UPE campus Garanhuns, juntamente com a 

professora titular da disciplina Matemática, uma voluntária discente do curso de 

Matemática que ajudava na correção das questões de Matemática e quatro 

discentes da área de computação sendo um aluno de licenciatura em computação 

e três do curso de engenharia de software ambos da UPE Garanhuns que ajudava 

os alunos quanto a dúvidas relacionadas a utilização das ferramentas.       

3.4. DEFINIÇÃO DAS FERRAMENTAS UTILIZADAS 

Para facilitar a aplicação do estudo, foram escolhidas três ferramentas de forma 

estratégica para auxiliar no entendimento, desenvolvimento e engajamento da 

turma.  

A primeira ferramenta foi o software RoboMind1, (conforme apresenta a 

Figura 1). Ele possui uma linguagem de programação educacional simples, onde 

tem como propósito facilitar o entendimento sobre conceitos da computação para 

praticar a técnica de programação. No estudo, essa ferramenta foi utilizada com 

o objetivo de os alunos praticarem os conceitos de programação apresentados, 

como estruturas de dados, variáveis e outros conceitos básicos de programação. 

                                                   
1 RoboMind - https://www.robomind.net/pt/  
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Figura 1 - Interface do RoboMind 

O software foi projetado de tal forma que o indivíduo, mesmo sem possuir 

conhecimento prévio de programação, já é capaz começar a explorar a ferramenta 

e dar movimentação ao robô. A linguagem de programação da ferramenta 

consiste em um conjunto conciso de regras destinadas para programação dele. 

Mark Gura (2016 p.1) fala em relação ao RoboMind: “Não consigo pensar 

em nenhum outro tipo de prática / abordagem de ensino e aprendizagem que seja 

mais perfeita para os alunos de hoje do que a Robótica” ou seja, a utilização dessas 

ferramentas traz para os mesmos uma boa prática e aprendizagem.  

A segunda ferramenta utilizada no projeto foi a plataforma Construct 

22(conforme apresenta a Figura 2) plataforma de desenvolvimento de jogos 

digitais em 2D baseado em HTML. A mesma permite desenvolver jogos para 

smartphones, tablets, computadores e navegadores, sem o conhecimento vasto 

em programação por meio do estilo arrastar e soltar. Além de seu estilo que 

facilita o uso por inexperientes, a escolha dessa ferramenta também levou em 

consideração as baixas requisições de hardware para o uso, considerando as 

limitações dos computadores utilizados. 

                                                   
2 Construct 2 - https://www.scirra.com/construct2  
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Figura 2 - Interface do Construct 2. 

Essa ferramenta foi uma das principais do estudo pois nela que os alunos 

desenvolveram seus jogos. A mesma foi escolhida por ser uma ferramenta de fácil 

utilização e onde não era pré-requisito saber necessariamente uma linguagem de 

programação como java, apenas ter uma noção lógica de programação, a qual foi 

apresentada e trabalhada durante as aulas. 

Por último, foi utilizada a plataforma ClassDojo3(conforme apresenta a 

Figura 3) ferramenta na qual traz conceitos da gamificação para sala de aula 

atribuindo pontos e habilidades aos alunos. O ClassDojo é um aplicativo de 

comunicação para a sala de aula, ele conecta professores, pais e alunos que os 

usam para compartilhar fotos, vídeos e mensagens. 

 

Figura 3 - Interface Inicial do ClassDojo. 

                                                   
3 ClassDojo - https://www.classdojo.com 
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Na ferramenta o professor pode cadastrar todos os alunos, atribuir pontos 

de acordo com o desempenho dos mesmos e estimular os alunos a cada vez mais 

obter mais pontos. A ferramenta trabalha com classificação de habilidades 

positivas e negativas, que foi o recurso utilizado pelo estudo para classificar e 

pontuar os alunos de acordo com suas habilidades, as quais serão apresentadas 

de forma mais detalhadas na seção seguinte. 

4. RESULTADOS  
Esta seção tem como objetivo apresentar os resultados obtidos durante a 

realização desse estudo, e está dividida em quatro subseções. A Seção 4.1 

demonstra como o ambiente da disciplina foi planejado para a utilização da 

gamificação; a Seção 4.2 apresenta como foi a estruturação das aulas; a Seção 4.3 

apresenta os jogos desenvolvidos pelos os alunos. Por fim, a Seção 4.3 relata os 

resultados de um questionário de satisfação que os alunos responderam em 

relação a essa experiência de jogos e gamificação com a matemática.    

4.1. PREPARAÇÃO DO AMBIENTE GAMIFICADO 

Antes de iniciar o estudo de caso, foi realizado um planejamento de como 

aconteceria a gamificação do ambiente de sala de aula. Onde foi definido que 

tanto o estudo quanto o próprio processo de desenvolvimento dos jogos seriam 

divididos em fases ou etapas que os alunos tinham que cumprir. Com base nisso, 

eles receberiam habilidades positivas e negativas.     

Para definição das habilidades, foi feita uma reunião com a professora da 

escola e os discentes envolvidos no projeto. Vale ressaltar que as habilidades 

positivas tinham um peso maior na pontuação, especificamente de 1 até 3 pontos. 

Já as negativas (ou habilidades que precisavam ser trabalhadas) tinham peso 

negativo de -2 pontos até -05 pontos perdidos. A Figura 4 ilustra como as mesmas 

estavam organizadas no ClassDojo. 
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Figura 4 - Habilidades positivas e que precisam ser trabalhadas definidas no ClassDojo. 

Quanto às habilidades positivas, foram consideradas as seguintes: 

● Atento 

● Cooperação 

● Em silêncio na sala de aula 

● Participação 

● Pontualidade na aula 

● Pontualidade nas entregas 

● Produtividade e Criatividade  

● Trabalho em equipe 

Vale destacar que todas essas habilidades foram definidas com ajuda da 

professora de Matemática que também tinha acesso a ferramenta, diante da 

observação do comportamento da turma ao longo dos encontros. Quanto às 

habilidades negativas foram definidas as seguintes: 

● Atrapalhando a aula 
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● Chegar atrasado 

● Desatento 

● Entregas fora do prazo  

● Filar  

● Improdutivo  

● Não participativo  

● Não realizou as atividades   

Todos os pontos eram disponibilizados ao final da aula para turma, onde 

cada um tinha um acompanhamento da quantidade de pontos que tinha no 

projeto, pontos que poderiam ser trocados por recompensas para ajudar na 

disciplina. Ressalta-se que ficou a critério da professora titular de Matemática 

como usar e atribuir isso para ajudar os alunos. Na Tabela 1 estão organizadas as 

recompensas que o professor poderia utilizar na disciplina.  

Recompensas Descrição 

Dica na prova  O aluno tinha direito a pedir uma dica para 
ajudar na resolução de uma questão da 
prova do dia da realização da mesma. 

Retirar uma questão  O aluno tinha direito a retirar uma questão 
que foi respondida errada na prova, assim 
não interferindo na sua nota. 

Direito a fazer uma cola para a prova  O aluno recebia um pequeno papel onde 
poderia fazer anotações para ajudar na 
resolução da prova.    

Ganhar tempo extra na realização das 
atividades  

O aluno tinha direito a ficar mais tempo 
com a prova do que os demais colegas 

Opção de não fazer a prova  O aluno tinha direito a  não realizar a 
prova. 

Pontos do projeto virarem nota O professor utilizava a pontuação dos 
alunos no projeto e transformava em nota 
para ajudar os alunos na nota do bimestre. 

Premiação do projeto  A cada etapa concluída com boa 
pontuação, ganhar mimo dos professores 
(chocolate). 

Tabela 1 - Tabela de recompensas dos alunos. 

Ainda seguindo os conceitos da gamificação, o projeto foi dividido em fases 

semelhante a um jogo. Cada fase, os alunos tinham entregas para realizar e no 

decorrer delas tinham atividades até chegar à entrega final. Vale destacar que as 

equipes só iam para a segunda, caso entregassem as atividades da primeira, 

seguindo essa lógica para as demais. A tabela da Figura 5 apresenta as fases, suas 

respectivas atividades e quantidades de pontos obtidas ao realizar. 
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Figura 5 -  Atividades que classificamos com fases do projeto. 

Nas fases II e III, os grupos poderiam atingir uma pontuação de 0 a 10 

pontos, a depender da qualidade da entrega. Essa qualidade foi definida pelo 

professor de Matemática e os discentes de Computação envolvidos no estudo. 

Quanto ao processo de desenvolvimento do jogo, foi dividido em quatro 

grandes etapas:  Brainstorm, Draft, Programação e Teste e Beta. Tais etapas 

podem ser observadas a seguir:   

● Brainstorm (Tempestade de ideias) - Nessa etapa os grupos se reuniram 

com o objetivo de pesquisar e definir a ideia inicial do seu jogo sobre 

função. Os mesmos fizeram uma pesquisa na internet para ver quais jogos 

já existiam sobre função e assim puderam montar o deles. Draft - Consiste 

na elaboração de esboço escrito de como seria o jogo de cada equipe. Para 

melhor definição da proposta do jogo, os alunos contaram com o apoio do 

Game Model Canvas4: o mesmo é um framework para que se possa definir 

rapidamente os elementos fundamentais de um jogo, permite sintetizar 

rapidamente às ideias e norteia o jogo a ser desenvolvido, tendo um visão 

geral do mesmo em único papel. Na oportunidade, os alunos realizaram a 

prototipação do jogo de forma manual em folhas de papel. 

● Programação - Iniciaram a programação no Construct 2 do jogo, “deram 

vida” ao mesmo e delinearam as fases do jogo.  

● Teste e Beta - A fase onde todos os envolvidos no estudo puderam utilizar 

os jogos com o objetivo de identificar falhas que podem ter passado 

                                                   
4 Game Model Canvas - https://bit.ly/2G6CfCi 
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despercebidas durante o desenvolvimento, para que se pudessem lançar a 

versão final para avaliação. 

4.2. AULAS 

Inicialmente, pensou-se em 15 encontros com duas aulas de 50 minutos de acordo 

com o calendário definido. Porém, no decorrer do estudo houve uma redução de 

aulas desse calendário, passando a ter 12 encontros com uma a duas aulas de 50 

minutos.   

Para colocar em prática os conceitos de programação, os alunos foram 

desafiados a fazer uma missão do RoboMind (Figura 6). A missão que alunos 

chegaram a trabalhar os conceitos foi o “copyLine1.map”, mapa que na 

oportunidade os alunos puderam colocar em prática conceitos da programação 

(como estruturas, variáveis, condicionais) apresentados na aula. 

 

Figura 6 - Mapa CopyLine1 do RoboMind 

Logo em seguida os alunos realizaram na aula o Game Model Canvas e a 

prototipação dos jogos que feita no papel, documentos que auxiliaram na 

definição da ideia dos seus jogos, tendo como resultado seis pontos para cada 

equipe que entregasse o documento. É importante destacar também que todas as 

aulas tinham atividades, ou seja, sempre tinha uma parte teórica e parte prática, 

o que foi de suma importância para fomentação da ideia dos jogos sobre 

Matemática. 

Como já citado anteriormente, a turma foi dividida em equipes. 

Inicialmente tinha 33 alunos divididos em 8 grupos com cerca de 4 a 5 alunos por 
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cada equipe. No entanto, ao longo do estudo, a professora titular e os discentes 

envolvidos, nas observações em sala de aula, concluiu que muitos não estavam 

dando importância ao estudo. Dessa forma foi proposto deixar a critério do aluno 

participar ou não de estudo de caso, onde uma parte ficaria na sala com a 

professora titular (realizando atividades) e os interessados no projeto no 

laboratório de computação da UPE com o discente de Computação (trabalhando 

nos jogos). Com isso houve uma redução, passando a ficar apenas 20 alunos 

divididos em 4 equipes com cerca de 4 a 6 alunos por equipe. Ao fim, teve-se ao 

todo 4 jogos desenvolvidos sobre função que serão apresentados na seção 

seguinte. 

4.3. DESENVOLVIMENTO DOS JOGOS  

Ao todo foram desenvolvidos quatro jogos pelos alunos em relação a função, dos 

quatro jogos desenvolvidos pelas equipes, dois eram do tipo Quizzes onde 

constavam basicamente perguntas sobre funções, o jogador tinha que responder 

e ao final do jogo, era calculada sua pontuação. Na Figura 7 pode-se observar as 

telas dos dois Quizzes desenvolvidos: 
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Figura 7 - Telas iniciais dos dois Quiz desenvolvidos pelos alunos envolvidos no projeto. 

Nos Quizzes os alunos colocaram em prática conceitos de programação 

fazendo a lógica para calcular a pontuação dos usuários ao final. Todos os dois 

jogos educacionais do tipo Quizzes tinham oito questões objetivas e de múltipla 

escolha, questões essas que foram criadas e elaboradas pelos alunos juntamente 

com profissionais da Matemática: a professora titular e uma voluntária que estava 

na pesquisa. A voluntária atualmente está cursando licenciatura em matemática 

e a todo momento se encontrava disponível na sala para que os alunos tirassem 

dúvidas em relação à matéria.  

Os outros dois jogos educacionais desenvolvidos pelas outras duas equipes 

foram jogos com plataformas em estilos de aventura, onde havia um personagem 

que enfrentava desafios e ao mesmo tempo respondia questões de Matemática 

sobre funções para poder passar para as outras fases e consequentemente obter a 

vitória. As telas iniciais desses jogos podem ser conferidas nas Figuras 8 e 9. 
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Figura 8 – Tela do jogo desenvolvido pelo aluno participante do estudo de caso. 

 

Figura 9 - Tela dos jogos desenvolvidos pelos alunos envolvidos no estudo. 

Dessa forma, pôde-se observar que mesmo com a saída de alunos e com 

diminuição de 50% dos grupos, ainda se obtiveram bons resultados com os jogos 

desenvolvidos inteiramente pelos mesmos, estimulando e trabalhando o contexto 

dos jogos educacionais no ensino médio. Tais resultados atingiram os objetivos 

dessa pesquisa, onde foi possível trabalhar o conteúdo de Matemática saindo um 

pouco das aulas tradicionais, como é comum nas escolas (através de livros e 

exercícios). Assim, tornou o processo de ensino inovador e obteve bons 

resultados. 
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4.4. AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA VIVENCIADA   

Essa seção tem como objetivo apresentar os resultados obtidos da realização de 

um questionário5 e seus pontos, mais importantes, onde o mesmo foi aplicado ao 

final do estudo de caso com os alunos para saber a opinião e nível de satisfação 

deles após essa experiência. 

 O questionário foi estruturado em nove questões abertas e fechadas. Nas 

questões fechadas optou-se por utilizar a Escala de Likert. Segundo Antunes 

(2007), a escala tipo Likert é composta por um conjunto de frases onde o sujeito 

que está sendo avaliado, diz o grau de concordância desde o discordo totalmente 

(nível 1) até ao concordo totalmente (nível 5, 7 ou 11). Para esse questionário, foi 

utilizado até o nível 5. A aplicação do questionário aconteceu de forma online, 

onde na ocasião foi enviado individualmente o link de acesso para os alunos. Dos 

20 alunos envolvidos no estudo de caso, 19 responderam ao questionário e apenas 

um aluno não respondeu.  

 A primeira questão era fechada onde foi colocado a seguinte afirmativa 

“estudar utilizando jogos educacionais na matemática me ajudou na 

compreensão dos assuntos abordados”. De acordo com resultado, nove dos 

alunos responderam concordo totalmente (nível 5) e apenas um respondeu 

discordo totalmente (nível 1) os demais votaram nos outros níveis como podemos 

observar na Figura 10. 

 

Figura 10 – Gráfico do questionário de avaliação do estudo de caso. 

 Dessa forma, evidencia-se uma boa satisfação por parte dos alunos e que 

ajudou os mesmos no entendimento da matemática. A segunda questão foi 

                                                   
5 Questionário final -  https://forms.gle/Pu62QxyhkwYezSxi7 
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pergutando ao aluno como foi utilizar jogos com a matemática. Um aluno 

respondeu: “ Incrementamos funções dentro do jogo, o que de certa maneira nos 

ajudou em algum nível a entender e pesquisar mais sobre o assunto matemático 

que o jogo tratava, sendo assim foi uma forma mais dinâmica e descontraída de 

aprender matemática, foi também mais fácil de absorver o assunto através do 

desenvolvimento do jogo”. Outro aluno afirmou: “Eu gostei bastante deste 

método, já que deixou mais simples de se entender a matéria”. 

 Outro ponto que vale destacar foi com relação ao aluno que além de 

aprender os assuntos de matemática, também pôde aprender conceitos de 

computação. Conforme a seguinte afirmativa, “Ao desenvolver um jogo de 

matemática, eu pude aprender conceitos de Computação e Matemática ao mesmo 

tempo”, 10 dos alunos responderam que concordam totalmente (nível 5) e apenas 

um aluno disse que discorda totalmente, como apresentado na Figura 11. 

 

Figura 11 – Gráfico do questionário de satisfação do estudo de caso. 

Também foi perguntado ao aluno “Nos conte como foi o aprendizado e 

desenvolvimento do jogo eletrônico de matemática... Conseguiu desenvolver? 

Qual foi o jogo? Teve dificuldades? Fale com suas palavras…”. E um aluno 

destacou “ “Tivemos bastante dificuldade para desenvolver o jogo (quiz) mesmo 

sendo considerado um jogo "fácil" de fazer, mas apesar das dificuldades 

conseguimos concluir”.  E outro aluno destacou “O desenvolvimento foi muito 

divertido. Meu grupo criou o jogo Artemática e ele não nos trouxe tantas 

dificuldades”. 

Como um dos nosso objetivos era estimular a utilização de jogos no 

contexto escolar foi feito a seguinte pergunta “Para você, os professores da sua 
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escola deveriam utilizar mais jogos em suas disciplinas?” questão essa fechada 

que se obteve o seguinte gráfico na Figura 12. 

Figura 12 – Gráfico do questionário de satisfação do estudo de caso. 

Em relação a gamificação, foi perguntado ao aluno o seguinte: “Nos conte 

o que você achou da Gamificação adotada no projeto... Te motivou a participar 

mais do projeto? ”. Um aluno respondeu “Sim, estávamos muitos motivados para 

terminar nosso jogo durante todo o projeto”.  

Quanto a utilização da ferramenta ClassDojo para o apoio da gamificação, 

foi perguntado se a mesma ajudou positivamente no estudo, pergunta essa 

fechada que se teve um resultado um pouco diferente dos aqui já apresentados 

onde na oportunidade um aluno marcou nível 1 na escala assim discordando 

totalmente, e sete alunos no nível 4 e apenas dois alunos com nível 5 concordando 

totalmente, como podemos ver no gráfico da Figura 13.  

   

Figura 13 – Gráfico do questionário de satisfação do estudo de caso. 
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Nas últimas questões foi pedido aos alunos que eles apontassem em cada 

questão 3 pontos positivos e 3 negativos. Quanto aos positivos um aluno 

respondeu: Primeiro ponto “ Aumento do conhecimento sobre Função” segundo 

ponto “ Aumento do conhecimento sobre Programação de Jogos” e por fim “ 

Possibilidade de trabalhar com outras pessoas, para juntos, criarmos um jogo 

nosso, com um objetivo a ser conquistado. ” 

Em relação aos negativos teve um certo padrão dos 19 alunos que 

participaram do questionário nove alunos responderam “Pouco tempo”, que foi 

um dos pontos que realmente mas questionaram, pois, queriam mais tempo para 

fazer jogos mais robustos.          

Dessa forma pode-se observar diante dos resultados que o estudo de caso teve 

boa aceitação e se refletiu em bons resultados, provando que a utilização de jogos 

tem grandes benefícios no processo de ensino e aprendizagem. Além disso, 

evidenciou-se que a gamificação demonstrou ser uma ótima forma de estimular 

e engajar os alunos potencializando aulas mais dinâmicas, inovadoras e 

motivando os alunos ao aprendizado.      

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O presente trabalho teve como objetivo examinar a utilização dos jogos 

eletrônicos educacionais no ensino médio juntamente com a gamificação, 

promovendo o Pensamento Computacional com o desenvolvimento de pequenos 

jogos educacionais para ensino da Matemática.  

Durante o desenvolvimento e aplicação do estudo de caso, observou-se 

grande aceitação por parte dos alunos e da professora titular da disciplina, assim 

colaborando para o alcance dos objetivos e que os alunos participantes do 

trabalho demonstraram muito interesse por essa área da Computação. 

Ao longo da condução do estudo de caso vivenciou-se algumas 

dificuldades, tais como, a reserva dos laboratórios da Universidade de 

Pernambuco por sempre estarem com alguma reserva e no início da experiência 

houve pouca aceitação dos alunos da escola em relação ao trabalho. Porém, foi 

possível superar essas dificuldades de forma a não influenciar nos resultados 

deste estudo. 
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Quanto aos objetivos alcançados, com a gamificação os alunos 

permaneceram motivados a finalizar os jogos, foi promovido o Pensamento 

Computacional a partir do momento em que os alunos, pensaram de forma 

algorítmica para realização da programação dos jogos, e deram vida a jogos que 

aborda conceitos que os mesmos estavam vivenciado na sala de aula.     

Como trabalhos futuros, pretende-se dar continuidade a esse estudo para 

que os alunos possam realizar jogos educacionais, mais elaborados, aplicar em 

outras disciplinas para verificar os feitos dessa utilização e levar o hábito de 

utilizar a gamificação no dia a dia na sala de aula para motivar os alunos no 

processo de ensino e aprendizado.   
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