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RESUMO

Esta pesquisa, de natureza interventiva na prática docente do pesquisador, objetivou analisar
uma prática de ensino gamificada e o desenvolvimento da habilidade do raciocínio lógico
matemático, a partir de uma experiência na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). A
educação pública brasileira a cada ano amarga resultados negativos, amplamente divulgados,
o estado da Bahia está nas últimas posições do Ideb do ensino médio (2019). Em uma geração
de jovens imersos na tecnologia digital, a utilização de games ou da gamificação aponta como
uma alternativa para motivar e promover um novo modelo de aprendizagem baseado no(a)
estudante, estimulando o seu protagonismo. Questiona-se, portanto, a gamificação pode
contribuir para os processos de ensino e de aprendizagem, particularmente de conteúdos
matemáticos. Desse modo, o objetivo geral desta pesquisa é investigar como uma sequência
didática gamificada pode contribuir para o processo de ensino e de aprendizagem da
matemática em cursos técnicos, utilizando-se do desenvolvimento da habilidade do raciocínio
lógico. O lócus da pesquisa é o Centro Estadual de Educação Profissional em Tecnologia,
Informação e Comunicação (CEEP/TIC) de Lauro de Freitas, Bahia, com um recorte para a
turma do 3º ano do ensino médio em Comunicação Visual. O embasamento para sustentação
desta pesquisa tem como referencial teórico autores como: Sérates (1998), Zabala (1998),
Huizinga (2000), Juul (2003), Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), Kuenzer (2010), Lee e
Hammer (2011), Prensky (2012), Fardo (2013), Alves, L., Minho e Diniz (2014) e Bairral
(2015). Para coleta de dados, foi utilizado como técnica o grupo focal. O produto educacional
que foi desenvolvido é uma sequência didática gamificada, intitulada Hora de Evoluir! Ao
mesmo tempo, verificou-se que o uso da gamificação aumentou o engajamento e a motivação
dos(as) estudantes, possibilitando a melhoria no processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Gamificação. Prática de ensino. Sequência Didática. Raciocínio lógico
matemático. Protagonismo estudantil.



ABSTRACT

This research, of an interventional nature in the researcher's teaching practice, aimed to
analyze a gamified teaching practice and the development of mathematical logical reasoning
skills, based on an experience in Professional and Technological Education (EFA). The
Brazilian public education every year bitter negative results, widely publicized, the state of
Bahia is in the last positions of the Ideb of high school (2019). In a generation of young
people immersed in digital technology, the use of games or gamification points as an
alternative to motivate and promote a new learning model based on (a) student, stimulating
their protagonism. Therefore, it is questioned, gamification can contribute to the teaching and
learning processes, particularly of mathematical content. Thus, the general objective of this
research is to investigate how a gamified didactic sequence can contribute to the teaching and
learning process of mathematics in technical courses, using the development of logical
reasoning skills. The locus of the research is the State Center for Professional Education in
Technology, Information and Communication (CEEP / TIC) in Lauro de Freitas, Bahia, with a
cutout for the 3rd year of high school in Visual Communication. The basis for supporting this
research is based on authors such as: Sérates (1998), Zabala (1998), Huizinga (2000), Juul
(2003), Frigotto, Ciavatta and Ramos (2005), Kuenzer (2010), Lee and Hammer (2011),
Prensky (2012), Fardo (2013), Alves, L., Minho and Diniz (2014) and Bairral (2015). For data
collection, the focus group was used as a technique. The educational product that was
developed is a gamified didactic sequence, entitled Time to Evolve! At the same time, it was
found that the use of gamification increased the students' engagement and motivation,
enabling an increase in learning.

Keywords: Gamification. Teaching practice. Following teaching. Mathematical logical
reasoning. Student leadership.
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1. INTRODUÇÃO

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) vem sendo desenvolvida de forma

descontextualizada, indiferente aos desafios atuais do mundo do trabalho sem dialogar com as

tendências profissionais e ocupacionais do mundo globalizado e digitalizado (FERES, 2020).

Consequentemente, também na EPT a disciplina matemática, na maioria das vezes, é uma

disciplina descontextualizada e isolada, vista por muitos estudantes como difícil, muitas das

vezes por não perceberem as relações existentes entre a matemática e as disciplinas

específicas profissionalizantes do seu curso e a sua importância para a sua formação

profissional (BIANCHINI et al., 2017).

Além disso, a cada ano a educação pública brasileira amarga resultados negativos tanto

nas avaliações internas quanto nas avaliações externas. A exemplo do desempenho no Índice

de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), mecanismo de avaliação do Instituto

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para mensurar o

desempenho do sistema educacional brasileiro. Apesar de não ser essa a única referência,

tornou-se a principal fonte de informações quando se refere à avaliação externa do país.

Para obter o resultado do desempenho dos(as) estudantes e, por conseguinte, do sistema

de ensino no Brasil, é feita uma combinação entre a proficiência obtida pelos(as) estudantes

em avaliações externas de larga escala, através do Sistema Nacional de Avaliação da

Educação Básica (Saeb) e a taxa de aprovação (Inep, 2019). Esse indicador tem relação direta

no rendimento do fluxo escolar, de modo que, promove um avanço dos(as) estudantes entre

anos da educação básica.

Segundo o Ministério da Educação, para alcançar a meta de nota 6,0, estipulada à época

da criação do Ideb, as redes escolares devem melhorar as duas dimensões ao mesmo tempo: a

proficiência nas avaliações1 e a taxa de aprovação.

Embora verifica-se um crescimento do índice do Ideb do Ensino Médio, o Brasil ainda

está longe de alcançar as metas estabelecidas pelo Inep, conforme demonstra o Gráfico 1:

1As notas das provas de língua portuguesa e matemática são padronizadas em uma escala de 0,0 (zero) a 10,0
(dez). Depois, a média dessas duas notas é multiplicada pela média (harmônica) das taxas de aprovação das
séries da etapa (anos iniciais, anos finais e ensino médio), que, em percentual, varia de 0 (zero) a 100 (cem).
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Gráfico 1 ⎼ Evolução do Ideb do Ensino Médio X Metas

Fonte: Inep2

Por isso, o resultado inferior das metas do Ideb é uma combinação de altas taxas de

reprovação com um nível de proficiência muito baixo. Ao analisar os resultados obtidos pelas

redes estaduais de ensino no último Ideb de 2019 (ver Gráfico 2), verifica-se que o desafio

será grande para a promoção de uma educação de qualidade.

Gráfico 2 ⎼ Ideb 2019 Redes Estaduais Ensino Médio

Fonte: Inep2

Esse desafio é maior para alguns estados que permanecem muito abaixo da sua meta

projetada. Dessa forma, podemos destacar o estado da Bahia com um dos menores índice do

Ideb (3,2) para o Ensino Médio.

2 Disponível em: <ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=5225534>. Acesso em: 03 out.
2020.
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Gráfico 3 ⎼ Ideb da rede estadual da Bahia Ensino Médio X Metas

Fonte: Inep3

Por isso, fica evidente que o Estado da Bahia precisa avançar nas duas dimensões que

estruturam o cálculo do Ideb, principalmente na proficiência de Língua Portuguesa e

Matemática.

Outro importante instrumento para análise da educação básica brasileira é o Programa

Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), desenvolvido pela a Organização para

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne 30 países membros e outros

convidados, como o Brasil, no total de 100 países envolvidos com a educação, a democracia e

a economia de mercado (ARAUJO, 2012).

O objetivo do Pisa é produzir indicadores que contribuam para a discussão da

qualidade da educação nos países participantes, de modo a subsidiar políticas de melhoria do

ensino básico. Dessa forma, o Pisa procura verificar até que ponto as escolas de cada país

participante estão preparando seus jovens para atuar de forma efetiva como cidadãos no

mundo contemporâneo.

Para tornar melhor compreendidos os resultados, o Pisa desenvolveu uma escala de

proficiência para verificar em qual nível de letramento os(as) estudantes se enquadram, e

estabeleceram, também o público-alvo das avaliações que são os(as) estudantes na faixa etária

dos 15 anos, idade na qual é o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos

países membros da OCDE (BRASIL, 2020). No entanto, ao delimitar a idade de 15 anos,

gerou para o Brasil um crítico desafio, como destaca Araújo.

3 <ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=5225534>. Acesso em: 03 out. 2020.
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Uma das soluções encontradas pelo PISA é estabelecer níveis de
letramento em uma linha de corte referente à idade dos alunos, o que
no Brasil gera um problema grave devido ao alto índice de reprovação
– alunos de 15 anos geralmente não estão ao final do Ensino Médio.
(ARAUJO, 2012, p. 4).

Assim como acontece na avaliação nacional, é na área de matemática que o Brasil tem a

pontuação mais baixa nas últimas cinco edições do Pisa. Porém, na última edição (2018),

obteve um aumento de 7,0 pontos, conforme demonstra o Gráfico 4 a seguir.

Gráfico 4 ⎼ Evolução do Brasil em Matemática na prova do Pisa

Fonte: Brasil, 20204

Dessa forma, é importante destacar que com esse último resultado (384), o Brasil se

encontra no nível 1 da escala de proficiência do Pisa. O resultado indica que os(as) estudantes

brasileiros(as) não têm o letramento matemático esperado. O Pisa de 2018 apresenta a

seguinte definição para letramento em matemática (BRASIL, 2020, p. 100):

O letramento matemático é a capacidade de formular, empregar e interpretar
a matemática em uma série de contextos, o que inclui raciocinar
matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas
matemáticos para descrever, explicar e prever fenômenos. O letramento
matemático ajuda os indivíduos a reconhecerem o papel que a matemática
desempenha no mundo, contribuindo para que cidadãos construtivos,
engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e
tomar decisões necessárias.

Diante de resultados tão negativos, é necessário desenvolver um ambiente propício para

que o país mude essa realidade da educação. E, em especial em matemática, uma ferramenta

desenvolvida capaz de impulsionar grandes avanços criados e acumulados pela raça humana

ao longo de sua existência.

4

<http://portal.inep.gov.br/documents/186968/484421/RELAT%C3%93RIO+BRASIL+NO+PISA+2018/3e89677
c-221c-4fa4-91ee-08a48818604c?version=1.0>. Acesso em: 12 nov. 2020.
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Dessa forma, um dos grandes desafios da educação hoje é encontrar estratégias para

envolver os(as) jovens no seu processo de aprendizagem, assim como estimular a satisfação

em aprender matemática, e compreender que essa geração interage e aprende de forma

diferente de todas as outras que as antecederam.

Além dos resultados observados no Ideb e no Pisa, é importante que os(as)

educadores(as) estejam muito atentos às demandas de aprendizagem da atual geração de

estudantes, que são chamados por Prensky (2012) como geração dos jogos, forma pela qual

também será adotada neste trabalho.

As gerações dos jogos - outros preferem usar os termos N-gen [de net]
(geração internet) ou D-gen [de digital] (geração digital) - são falantes
nativos da linguagem digital dos computadores, videogames e da internet.
(PRENSKY, 2012, p. 75).

A maior parte dos(as) atuais educadores(as) não nasceram nesta geração; são os

chamados ‘imigrantes digitais’, segundo Prensky (Ibidem). Muitos(as) veem a tecnologia

digital como ‘inimiga’, como algo estranho ao ambiente escolar. Acreditam que a utilização

desse tipo de tecnologia no ambiente escolar deva se restringir à utilização de projetor

multimídia com suas antigas anotações digitalizadas em uma apresentação multimídia, ou

como costumam chamar de datashow e PowerPoint5, respectivamente, termos muito

utilizados nas escolas atuais como sinônimo de aula moderna. Esse desequilíbrio de

conhecimento nas tecnologias digitais entre as gerações6: a geração dos jogos e quem nasceu

antes dela, é provavelmente o maior de toda história da humanidade. Essa diferença é tão

significativa que, às vezes, dificulta a comunicação entre eles.

É necessário compreender que os interesses dessa geração dos jogos, tão exposta às

tecnologias digitais, transformou-se muito, principalmente no que se diz respeito a sua forma

de aprender. Como confirma a pesquisa trazida por Prensky (2012, p. 65) de Tapscott, as

pessoas estão “aprendendo, jogando, comunicando-se, trabalhando e criando comunidades de

forma bem diferente de seus pais.”

A escola não pode continuar de fora desse movimento. Nossas escolas descrevem

padrões de muitos séculos atrás, currículos ultrapassados e reproduzem situações que na

maioria das vezes já foram superadas pela humanidade (DE SENA et al., 2016). Soma-se a

isso, a sociedade estar a cada dia mais envolvida com a tecnologia digital e a juventude atual

6 Ainda que Prensky (2009), acredite que essas diferenças sejam irrelevantes atualmente, no Brasil essa distinção
continua sendo necessária.

5 Power Point é o nome de um software que permite elaborar apresentações multimídia, comercializado pela
empresa Microsoft.
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demandar novos estímulos como práticas pedagógicas mais aderentes aos seus modos de

aprender e ao protagonismo estudantil, sobretudo no contexto da EPT.

As metodologias ativas por meio de recursos tecnológicos empregadas na
EPT como estratégias de ensino possibilitam novos espaços para que a
aprendizagem ocorra de forma ativa. Neste sentido, a partir dos recursos
tecnológicos percebe-se que os mesmos são ferramentas fundamentais e
facilitadoras do processo de aprendizagem, possibilitando a agilidade em
todos os processos de ensino, já que disponibiliza ao estudante o acesso a
toda e qualquer informação que possa contribuir [para a] formação
profissional e humanística. (INOCENTE; TOMMASINI; CASTAMAN,
2018, p. 10).

Dessa forma, o anseio da sociedade é que a educação profissional e tecnológica deva

evoluir para uma educação não dualista, de modo que todos os sujeitos possam ter a

oportunidade de ter a mesma educação, orientada para o conhecimento, a cultura, a tecnologia

e o trabalho.

A educação profissional que se vincula, pois, a uma outra perspectiva de
desenvolvimento, demanda uma dupla articulação: com a educação básica e
com políticas de geração de emprego e renda. A expectativa social mais
ampla é de que se possa avançar na afirmação da educação básica unitária e,
portanto não dualista, que articule cultura, conhecimento, tecnologia e
trabalho como direito de todos e condição da cidadania e democracia
efetivas. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 13).

Sendo assim, o Ensino Médio Integrado passa a ter um papel central na vida humana e

sua integração e articulação entre ciência, cultura e trabalho (KUENZER, 2010). Para Santos,

M. V. (2019) o Ensino Médio Integrado rompe com a visão de preparação ao mundo do

trabalho ou a preparação para o vestibular.

Nesse sentido, o(a) educador(a) deve ter como prioridade o(a) aprendizado(a) do(a)

estudante, a sua formação integral, e, para isso, deve buscar construir estratégias e caminhos

com essa finalidade (CIAVATTA, 2008; D’AMBROSIO, 2009). Para Zabala (1998) apesar

das atividades, avaliativas ou não, concentrarem a maioria dos elementos educativos que

intervêm na sala de aula, elas são insuficientes para demonstrar uma análise mais ampliada do

desenvolvimento, do tipo e das características do ensino. Dessa forma, considerando o valor

que as atividades alcançam quando são organizadas em uma sequência (sequência didática),

possibilitará o estudo e a avaliação em um novo olhar, incluindo os procedimentos de

planejamento, aplicação e avaliação.

Esta pesquisa propõe uma intervenção na prática docente do pesquisador, explorando o

potencial existente no universo dos games, dessa forma, aproximando-se da cultura
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contemporânea, na qual estão inseridos a maioria dos(as) estudantes (LEE; HAMMER, 2011;

PRENSKY, 2012), diminuindo, ou até mesmo superando a fobia com a disciplina matemática.

Além disso, a construção de um produto educacional com o formato de uma Sequência

Didática (SD) gamificada tendo como referência o modelo de Zabala (1998).

Incorporar esses artefatos pedagógicos para a prática de ensino poderá tornar a escola

mais atrativa, mais interessante para essa geração dos jogos. Na educação matemática,

estratégias baseadas em jogos têm a potencialidade de contribuir para a mudança de

resultados negativos, os quais são amplamente divulgados nas avaliações internas e externas.

Gamification ou gamificação é um conceito apresentado na língua portuguesa de

diversas formas. Neste trabalho, foi adotado gamificação, embora ainda não exista uma

tradução oficial. Gamificação é a utilização de elementos de games em um contexto fora dos

games com o intuito de engajar pessoas, motivar a ação e resolver problemas, não incluindo

obrigatoriamente a utilização dos jogos digitais (KAPP, 2012; FARDO, 2013; ALVES, L.;

MINHO; DINIZ, 2014).

A gamificação é uma alternativa que pode ter um papel de destaque na realidade do

ensino médio, tornando a aula, em especial de matemática na EPT, mais interessante

promovendo uma maior motivação e engajamento dos(as) estudantes. Dessa forma, o

questionamento que motivou essa pesquisa está voltado sobre a gamificação como prática de

ensino inovadora, de tal forma que seja possível estimular o interesse pela matemática de

forma divertida. Sendo assim, esta pesquisa procura responder à seguinte questão: como uma

sequência didática gamificada pode contribuir para os processos de ensino e aprendizagem de

conteúdos matemáticos?

Essa inquietação é fruto da experiência docente que vem sendo desenvolvida ao longo

dos últimos três anos pelo professor-pesquisador, que observou uma mudança de

comportamento dos(as) estudantes todas as vezes que ele desenvolvia atividades com jogos

matemáticos, a participação e o interesse das suas turmas aumentava. Diante disso, em uma

dessas atividades foi proposto para determinada turma que se dividissem em equipes para

participar de um ‘jogo’ divertido com desafios sobre o conteúdo abordado durante as aulas. A

equipe que conseguisse acumular mais pontos, teria como recompensa um ponto extra, para

os seus integrantes, acrescido na nota da unidade. Com essa atividade, todas as outras turmas

também pediram para participar de uma aula mais divertida.

De modo a organizar e expandir essa atividade para todas as turmas, o

professor-pesquisador transformou seus tradicionais instrumentos de avaliação (minitestes,

suas correções e trabalhos) em instrumentos de pontuação em um jogo. Com o propósito de
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conquistar pontos para trocar por questões da prova final da unidade. Ou seja, quantos mais

pontos do jogo conquistado pelo(a) estudante mais questões corretas ele ou ela poderia trocar

na prova final da unidade.

Por isso, surgiu o interesse em pesquisar como a gamificação pode contribuir no

processo de ensino aprendizagem de conteúdos matemáticos, pois parte-se de uma vivência

profissional do pesquisador, no qual os(as) estudantes aproveitaram ao máximo essas

atividades tanto para aumentar seu desempenho escolar como para fortalecer a sua motivação,

a sua cooperação e o seu protagonismo.

Para responder o problema de pesquisa, foi definido como objetivo geral investigar

como uma sequência didática gamificada pode contribuir para o processo de ensino e

aprendizagem da matemática em cursos técnicos, utilizando-se do desenvolvimento da

habilidade do raciocínio lógico.

E como objetivos específicos, tem-se:

a) Avaliar os resultados de uma prática gamificada de ensino da matemática no curso

Técnico de Comunicação Visual, voltada para o raciocínio lógico no CEEP/TIC;

b) Definir as categorias teóricas necessárias à construção da sequência didática e

processos de gamificação;

c) Criar uma sequência didática gamificada, utilizando desafios e jogos (selecionados e

adaptados ou construídos), de modo a contribuir com a inovação da prática de ensino

de matemática com o estímulo ao raciocínio lógico.

Esta dissertação foi organizada em capítulos. O primeiro capítulo, Introdução,

contempla a justificativa, o problema de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos e

a estrutura da dissertação.

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico que fundamentou esta pesquisa. No

terceiro capítulo, é descrito o percurso da SD utilizada, bem como os passos para a elaboração

do produto educacional. No quarto capítulo, é feita a análise e discussão dos resultados

encontrados na pesquisa durante a experimentação do UNIVERSO-M, assim como também

os dados coletados através da realização do grupo focal. No quinto capítulo, por fim, são

tecidas as considerações finais, onde são apresentadas respostas para o problema de pesquisa.

No Apêndice D, é apresentado o produto educacional, a SD gamificada: Hora de Evoluir!
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, é apresentado o embasamento para sustentação teórica desta pesquisa: o

que define um jogo, aprendizagem e jogos, aprendizagem baseada em jogos digitais, educação

matemática e games, gamificação, raciocínio lógico e sequência didática.

2.1 O QUE DEFINE UM JOGO

O jogo é mais antigo que a constituição de cultura, de modo que a existência de cultura

presume a sociedade humana, entretanto os animais jogam mesmo não sendo iniciados pela

humanidade (HUIZINGA, 2000). Para o autor, "Os animais brincam tal como os homens" (p.

5)7, e que a humanidade não agregou nenhum traço importante à ideia de jogo.

Huizinga (2000) acredita que mesmo em suas formas mais simples, o jogo é mais do

que um fenômeno fisiológico ou um reflexo psicológico. Há no jogo algo sempre ‘em jogo’

que ultrapassa as obrigações imediatas da vida e que proporciona um significado à ação.

Portanto, o jogo tem um elemento abstrato na sua natureza. Por isso, segundo Huizinga, não é

possível legitimar uma única definição para a função biológica do jogo. É difícil definir as

origens e o fundamento do jogo, assim como não é possível explicar a fascinação e a

intensidade do jogo através das análises biológicas. No entanto, é nessa fascinação e na

capacidade de excitar que situa-se a genuína essência do jogo, como enfatiza Huizinga

(Ibidem).

Para Huizinga (2000), o jogo é uma função da vida e não é possível fazer uma definição

exata dos termos lógicos, biológicos ou estéticos. Dessa forma, o autor afirma que “o conceito

de jogo deve permanecer distinto de todas as outras formas de pensamento através das quais

exprimimos a estrutura da vida espiritual e social. Teremos, portanto, de limitar-nos a

descrever suas principais características.” (HUIZINGA, 2000, p. 9).

Ao passo que Juul (2003) persegue uma estratégia para construir uma definição, não se

restringindo a descrever as características do jogo, Huizinga se dedicava nas relações entre o

jogo e a cultura, de modo que no binômio jogo-cultura cabe ao jogo a precedência. “Este é

objetivamente observável, passível de definição concreta, ao passo que a cultura é apenas um

7 De modo que, brincar e jogar tem o mesmo significado. Por se tratar de uma tradução, a obra de Huizinga,
Homo Ludens, a língua portuguesa determina adotar um ou outro.
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termo que nossa consciência histórica atribui a determinados aspectos.” (HUIZINGA, 2000,

p. 37).

Para Huizinga (2000), algumas características são próprias do jogo: o jogo acontece

dentro de um tempo e espaço, em uma determinada ordem e regras aceitas livremente, sem

uma necessidade ou utilidade material. O local em que acontece o jogo, chamado de círculo

mágico, por Huizinga (Ibidem), é envolvido em um entusiasmo e torna-se venerável ou

animado conforme a circunstância. A ação é acompanhada por um sentimento de exaltação e

tensão, e seguida por um estado de alegria e de distensão.

Todos eles são mundos temporários dentro do mundo habitual, dedicados à
prática de uma atividade especial. Reina dentro do domínio do jogo uma
ordem específica e absoluta. E aqui chegamos a sua outra característica, mais
positiva ainda: ele cria ordem e é ordem. Introduz na confusão da vida e na
imperfeição do mundo uma perfeição temporária e limitada, exige uma
ordem suprema e absoluta: a menor desobediência a esta "estraga o jogo",
privando-o de seu caráter próprio e de todo e qualquer valor. (HUIZINGA,
2000, p. 11).

Por outro lado, Juul (2003) acredita que num jogo específico pode ter consequências

atribuídas, mas um jogo é um jogo porque as consequências são opcionalmente atribuíveis por

peça. Dessa forma, os jogos se diferenciam de certa forma do resto do mundo por causa da

possibilidade de haver negociação sobre suas consequências.

Então, ao aplicar a definição de Huizinga (2000), para que uma atividade possa ser

considerada um jogo, é necessário algo mais do que limitações e regras. Pois, para ele:

[...] todo jogo é limitado no tempo, não tem contato com qualquer realidade
exterior a si mesmo e contém seu fim em sua própria realização.
Caracteriza-se além disso pela consciência de se tratar de uma atividade
agradável, que proporciona um relaxamento das tensões da vida quotidiana.
(HUIZINGA, 2000, p. 145).

Conforme a definição elaborada por Juul (2003), o jogo estabelece relação com as

regras, o esforço empregado pelo(a) jogador(a) influencia o seu resultado. Ou seja,

Um jogo é um sistema formal baseado em regras com um resultado variável
e quantificável, em que diferentes resultados são atribuídos valores
diferentes, o jogador exerce esforço para influenciar o resultado, o jogador
sente-se ligado ao resultado e as consequências da atividade são opcionais e
negociáveis. (JUUL, 2003, p. 5, tradução nossa).

Huizinga procura compreender o jogo como fator cultural da vida. Dentro do jogo, as

leis e costumes da vida cotidiana perdem validade e são substituídos pelas regras que

estabelecem novos limites de tempo e espaço em um ‘mundo sagrado’. Por sua vez, Juul
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desenvolve uma definição baseada em um padrão para criação de jogos, que é um modelo

existente há milhares de anos, com suas características nas regras, no(a) jogador(a) e na

relação do jogo com o mundo.

2.2 APRENDIZAGEM E JOGOS

Os jogos provocam a curiosidade, criam desafios, despertam emoções e ao fazerem de

maneira divertida, preparam as pessoas para a vida, no tempo em que se passa com a

frustração e conflitos (SOUSA, 2019).

Na visão de Miranda e Stadzisz (2017), o jogo é uma atividade composta por regras

bem definidas, objetivos apropriados para o envolvimento dos(as) jogadores(as) na resolução

de conflitos e que possui resultado variável e mensurável. Para os mesmos autores (ibidem), o

jogo digital é uma atividade voluntária, com propósitos sérios ou não, composta por regras,

objetivos, resultados variáveis e quantificáveis. Além disso, deve ser gerenciada por software

e executada em hardware.

Com os avanços tecnológicos presentes na atual sociedade, é necessário que a educação

promova uma aprendizagem capaz de motivar e engajar essa geração cada dia mais imersa ao

mundo dos games. Diante disso, é necessário um esforço para que essa escola satisfaça a nova

realidade, diminuindo o abismo entre o modelo de educação atualmente praticado e a forma

como os(as) atuais estudantes aprendem.

Neste sentido, o desafio de lidar com o paradigma atual não deve ser tratado
apenas do ponto de vista dos conhecimentos acadêmicos formais, mas das
diferentes formas nas quais estes podem ser articulados às novas demandas e
possibilidades advindas do desenvolvimento tecnológico. (MARINHO,
2014, p. 16).

Assim, por associar os aspectos lúdicos aos cognitivos, o jogo se torna uma importante

estratégia para o ensino e a aprendizagem de conceitos abstratos e complexos, além de

favorecer a motivação, o raciocínio, a argumentação, a interação entre estudantes e

professores(as) (CAMPOS et al., 2003). De acordo com Vygotsky (1991), o brinquedo

contribui para o desenvolvimento da criança. Aqui amplia-se a discussão para os(as)

adolescentes, jovens e adultos, assim como entende-se por brinquedo as formas lúdicas de

interação, como por exemplo: brincadeiras e jogos, digitais ou não.

Assim, por associar os aspectos lúdicos aos cognitivos, o jogo se torna uma importante

estratégia para o ensino e aprendizagem de conceitos abstratos e complexos, além de
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favorecer a motivação, o raciocínio, a argumentação, a interação entre estudantes e

professores(as) (CAMPOS et al., 2003).

Vygotsky (1991), sua abordagem sociointeracionista, nos indica que o brinquedo e a

brincadeira8 contribuem para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem,

pois a aprendizagem acontece com a interação do sujeito com o meio. Logo, se o processo de

interação do sujeito com o seu meio for favorecido a partir dos estímulos e interações

decorrentes de brincadeiras/jogos, esse deve ser um caminho a ser seguido pelos(as)

professores(as). Até porque, na visão desse autor, a aprendizagem é uma experiência social,

que se utiliza de instrumentos e signos para se efetivar.

O(A) professor(a) deve buscar oportunidades de trabalho em grupo, como caminho para

motivar, favorecer e estimular o(a) estudante. A brincadeira/jogo se apresenta assim como

uma alternativa, pois possibilita a participação, a colaboração e apresenta constantes desafios.

A questão do desafio, em Vygotsky é fundamental, pois em conformidade com a sua teoria da

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), a existência de desafios é um mecanismo

impulsionador para novas etapas de aprendizado.

É a partir dessa visão de Vygotsky sobre a importância do meio social e a capacidade da

brincadeira/jogo que esta pesquisa se desenvolveu, ao assumir, com base nesse autor, que

os(as) professores(as) podem se utilizar de brincadeiras/jogos em processos de ensino e de

aprendizagem.

Nessa mesma perspectiva, autores como Cordeiro e Da Silva (2012) vão também

concordar que a utilização do jogo em sala de aula favorece para o desenvolvimento de

estratégias de resoluções de problemas na medida em que oportuniza a investigação do

conceito, e ainda de uma forma desafiadora e motivante para o(a) estudante. Dessa forma, a

preocupação com a aprendizagem dos(as) estudantes e a busca por novas estratégias de ensino

preparam o(a) professor(a) no seu fazer pedagógico (CABRAL et al., 2020).

O fato é que, independente da faixa etária, da classe social, de jogar jogos de tabuleiro

ou jogos digitais, todos e todas jogam! Por isso, observa-se com frequência a utilização dos

seus elementos na sociedade atual. Naturalmente, com o avanço da tecnologia digital os jogos

mais presentes na sociedade são os digitais, mais conhecidos como os games.

É importante destacar que a aprendizagem através da interação com os jogos

desenvolvida pelas crianças, também é desenvolvida em outras fases da vida do ser humano.

Basta observar o fascínio que jovens e alguns adultos possuem pelos jogos digitais. Dessa

8 Admitimos, nesse estudo, que o termo brincadeira é sinônimo do termo jogo, na condição de prática social de
interação entre pessoas que buscam uma diversão.
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forma, a aprendizagem baseada em jogos digitais tem a potencialidade de se tornar uma

importante estratégia para o engajamento e a motivação de estudantes para a construção do

seu conhecimento.

2.3 APRENDIZAGEM BASEADA EM JOGOS DIGITAIS

A aprendizagem baseada em jogos digitais ou Digital Game-Based Learning (GBL)

sigla em inglês é uma metodologia que utiliza os jogos digitais para fins educativos. De

acordo com Prensky (2012, p. 38), “a aprendizagem baseada em jogos digitais trata

precisamente da diversão, do envolvimento e da junção da aprendizagem séria ao

entretenimento interativo em um meio recém-surgido e extremamente empolgante - os jogos

digitais para para aprendizagem”.

Lévy (1999) já demonstrava o seu entusiasmo com a Internet e a relação mais estreita da

juventude com essa forma de comunicação e provocava uma reflexão sobre as possibilidades

existentes nesse universo.

Meu otimismo, contudo, não promete que a Internet resolverá, em um passe
de mágica, todos os problemas culturais e sociais do planeta. Consiste
apenas em reconhecer dois fatos. Em primeiro lugar, que o crescimento do
ciberespaço resulta de um movimento internacional de jovens ávidos para
experimentar, coletivamente, formas de comunicação diferentes daquelas
que as mídias clássicas nos propõem. Em segundo lugar, que estamos
vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação, e cabe apenas a nós
explorar as potencialidades mais positivas deste espaço nos planos
econômico, político, cultural e humano. (LÉVY, 1999, p. 16).

Decerto, a internet se consolidou como uma das principais formas de comunicação e

com a popularização dos jogos digitais online se tornou uma das principais formas de

entretenimento da juventude. De acordo com Alves, L., Rios e Calbo (2014, p. 17):

Os games se constituem em um fenômeno cultural que mobiliza diferentes
gerações na sociedade contemporânea. Estas mídias seduzem os sujeitos por
suas características interativas, imersivas e de interconectividade,
tornando-se uma das maiores indústrias de entretenimento do mundo.

Conforme afirma Prensky (2012), a geração dos jogos não consegue se concentrar

muito tempo com os métodos tradicionais, porém conseguem ficar horas e mais horas se

divertindo em seus jogos digitais ou nas redes sociais digitais. O fator importante a se destacar

é que professores(as) e estudantes estão em mundos diferentes. Enquanto os(as) estudantes
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nasceram na era digital e têm o domínio e o acesso às tecnologias digitais de forma natural,

os(as) professores(as), na maioria das vezes estão conhecendo essa tecnologia agora. Por

consequência, diferem as suas necessidades, diferem as suas visões de mundo, dificultando

em alguns momentos a comunicação.

Não há dúvidas de que os/as estudantes de agora são diferentes daqueles de
antes, que não tiveram contato com as novas tecnologias e não
experimentaram conhecimentos novos, como a interatividade e a liberdade
de escolha. A geração que somente lia os livros estáticos não têm a mesma
desenvoltura intelectual da geração que procede à leitura dos games que
exigem disposição para desafios difíceis de vencer, além de ensinar
conceitos complexos. (SOUSA; MOITA; CARVALHO, 2011, p. 113-114).

Conforme Prensky (2012), a principal diferença é que as pessoas das gerações dos jogos

são participantes ativos, em vez de simples observadores passivos. Por isso, têm períodos

curtos de atenção para as formas antigas de aprender, não se sentem atraídas pelos métodos

tradicionais e optam por não prestar atenção.

No atual cenário, a escola e os adultos não compreendem mais as crianças e jovens, pois

esses se comunicam em outra língua (KADOOKA; LEPRE, 2019). Nesse contexto, o(a)

professor(a) enfrenta um desafio de apropriar-se dos recursos tecnológicos e utilizá-los de

forma significativa no processo de ensino e de aprendizagem (SANTOS, M.;

SCARABOTTO; MATO, 2011).

Dessa forma, o papel do(a) professor(a) frente às tecnologias digitais, será diferente.

O(a) professor(a) precisa saber orientar seus(suas) estudantes sobre como fazer o tratamento

da informação, a refletir, a resolver problemas e responder rapidamente às mudanças

contínuas impostas pela sociedade (FELICIANO, 2016).

Segundo Prensky (2012), deve-se atentar que a atual geração dos jogos primeiro vêm os

gráficos e depois os textos. Nas gerações anteriores, os gráficos eram geralmente ilustrações

que acompanhavam o texto e forneciam algum tipo de elucidação. Para a atual geração, a

relação é quase completamente inversa: o papel do texto é elucidar algo que primeiramente

sido experimentado na forma de imagem.

Para Prensky (2012), as descobertas de Greenfield (1984) sobre as habilidades

desenvolvidas como resultado de jogar videogames vão além das habilidades de coordenação

entre mãos e olhos, que é a citada com mais frequência. Entre as descobertas de Greenfield,

que foram citadas por Prensky, estão:

a) Jogar videogames aumenta a habilidade de leitura de imagens
visuais como representações do espaço tridimensional (competência
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representacional). Essa é a combinação de diversas competências, incluindo
a parceria com o computador na construção da representação, usando-se o
controle (ou outro que não o joystick) como uma ferramenta representacional
“distanciada”, trabalhando em tempo real na construção de mapas mentais e
habilidades espaço-visuais e multidimensionais.
b) As habilidades adquiridas com o videogame são transferidas e levam
à melhor compreensão das simulações científicas, devido à capacidade
aumentada de decodificar a representação icônica dos gráficos
computacionais.
c) Jogar videogame aprimora as habilidades do jogador em atividades
que requerem ‘atenção dividida’, como o monitoramento simultâneo de
diversos locais, ajudando-o a ajustar suas estratégias de emprego de
atenção de forma adequada. Os jogadores ganham rapidez de resposta tanto
a estímulos esperados quanto aos inesperados. (PRENSKY, 2012, p. 73-74.
Grifo nosso).

Um ponto significativo sobre a aprendizagem baseada em jogos digitais é que ela não

consiste apenas em revisão ou reforço. O que é de novo, diferente e deixa as pessoas

realmente interessadas é o fato de que os jogos de computador agora podem ser utilizados na

aprendizagem. Segundo Prensky, as três razões para que a aprendizagem baseada em jogos

digitais seja bastante utilizada de forma natural no futuro são:

1 - A aprendizagem baseada em jogos digitais está de acordo com as
necessidades e os estilos de aprendizagem da geração atual e das futuras
gerações.
2 - A aprendizagem baseada em jogos digitais motiva porque é divertida.
3 - A aprendizagem baseada em jogos digitais é incrivelmente versátil,
possível ser adaptada a quase todas as disciplinas, informações ou
habilidades a serem aprendidas e, quando usada de forma correta, é
extremamente eficaz. (PRENSKY, 2012, p. 23).

Dessa forma, uma das maiores lições aprendidas pela atual geração, que cresceu com os

videogames, foi que, ao empregar seu tempo e suas habilidades no jogo, recebe uma

recompensa - com a próxima fase, com a vitória, com uma posição na lista dos(as) melhores.

As ações realizadas determinam o resultado obtido e o que se recebe vale o esforço

empenhado. Os computadores são excelentes em fornecer feedback, e a recompensa para toda

e qualquer ação costuma ser extremamente clara, reforça Prensky (ibidem).

Um dos principais resultados desse feedback é a grande intolerância por parte da

geração dos jogos em relação ao que não lhe traz recompensa esperada. Portanto, o desafio

para os(as) professores(as) é entender a importância dessas trocas de recompensa versus

paciência para os(as) mais jovens e encontrar meios de oferecer-lhes recompensas

significativas agora em vez de conselhos sobre como isso tudo será bom a longo prazo,

enfatiza Prensky (2012).
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Praticamente, todos os tradicionais sistemas educacionais e de treinamentos são

centrados nos conteúdos: os assuntos que estarão na prova ou centrados no(a) professor(a).

Por outro lado, na aprendizagem baseada em jogos digitais, o ensino e os treinamentos são

centrados nos(nas) estudantes, o potencial para aprendizagem centrada no aprendiz por meio

da tecnologia é enorme. Portanto, na aprendizagem concentrada no(na) estudante, é uma

oportunidade para combinar as qualidades instigantes dos jogos com o conteúdo educacional,

para a criação do verdadeiro ensino voltado ao estudante.

2.4 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E GAMES

A educação matemática deve estabelecer estratégias para utilizar os avanços digitais

promovidos pela atual geração. Para Bairral (2015), o aprendizado matemático deve estimular

a experimentação e a visualização, e alerta que os indivíduos podem interagir e aprender

diferentemente. Ao tempo que, para Ambrozi (2017), a matemática escolar é muito mais que

ensinar procedimentos.

A matemática escolar tem um papel muito maior do que ensinar a executar
algoritmos e memorizar métodos, deve ajudar na estruturação do pensamento
humano. Por sua vez, esse também com grande importância, aplicando-se
em praticamente todos os meios da sociedade, no simples troco do
supermercado ou em grandes projetos arquitetônicos. (AMBROZI, 2017, p.
20).

Nesse sentido, o mais importante é a aprendizagem dos(as) estudantes a respeito dos

conteúdos que estão sendo trabalhados e a relação feita entre o que se aprende sobre os

conceitos matemáticos na escola e sua vida prática, com uma matemática ampliada no meio

social, e não a quantidade de assuntos a serem ensinados (SANTOS, M. C., 2016).

Nessa perspectiva, entendemos que a seleção dos conteúdos, a organização
da aula exercem extrema influência no resultado da aprendizagem dos
alunos. A preocupação está centrada no alcance dos objetivos, levando em
consideração a realidade de cada turma. De forma análoga, a forma de
avaliar representa uma maneira estratégica de trabalhar com a matemática,
pois expressa muito mais do que simplesmente saber quantas questões o
aluno acertou ou errou em uma prova. (SANTOS, M. C., 2016, p. 94).

Na atualidade a utilização de estratégias que utilizam os jogos digitais como canal de

comunicação entre o que é ensinado e os(as) estudantes favorece para derrubar alguns

paradigmas e barreiras, principalmente na matemática. Santos, W. (2014, p. 31) defende que a

interação com os games “tem feito com que a fobia à Matemática seja diminuída gerando



33

como consequência um aumento nas notas dos alunos, principalmente daqueles com

dificuldades na disciplina.”

Assim, os desafios propostos aos(às) estudantes nos jogos digitais nas aulas de

matemática, estimulam a construção de estratégias para resolução de problemas, utilizando o

raciocínio lógico, a cooperação e a criatividade, desse modo, pode ser uma ferramenta

importante para uma melhora no desempenho escolar (ALVES, A. et. al.,2019).

O desempenho e a evolução na criação de estratégias, para solucionar
desafios, ficam evidentes quando o aluno busca exercitar a sua mente,
através de atividades que explorem a sua capacidade de criação e percepção.
A melhora na percepção e criação do aluno, por meio dos jogos de
raciocínio, está diretamente ligada a uma melhora em seu rendimento na
Matemática. (AMBROZI, 2017, p. 92).

Ou seja, ao explorar o uso dos jogos digitais no ensino de matemática, o(a) professor(a)

consegue diversificar sua aula, tornando-a mais participativa e divertida. Com isso, os jogos

digitais se constituem como artefatos tecnológicos com a potencialidade de contribuir com os

aspectos cognitivos e emocionais dos(as) estudantes.

Prensky (2012, p. 27), traz uma ponderação: “aprender é um grande trabalho, não há

método que funcione por si só para tudo. A aprendizagem baseada em jogos digitais é

motivante ao ensinar de maneira completamente diferente de outros métodos”. Contudo, não

pode ser considerada como única solução para resolver todos os problemas do sistema de

educação ou de treinamentos. Corroborando, Bairral diz que:

Nenhum modelo teórico dá conta de todas as questões inerentes ao ensino e
ao aprendizado matemático. Decisões e aproximações teóricas, muita leitura
e discussão coletiva e muita pesquisa científica são necessárias para a
emergência de novos matizes conceituais e de produção de conhecimento.
(BAIRRAL, 2015, p. 17).

Apesar de não ser a única forma de educação para essa geração, a integração da

educação matemática e games contribui na formação de um(a) estudante capaz de propor

ideias, tomar decisões, fazer um trabalho cooperado e desempenhar seu papel de cidadão

crítico na atual sociedade.
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2.5 GAMIFICAÇÃO

Decerto, os jogos digitais favorecem para apresentar os conteúdos da disciplina

matemática com uma linguagem mais dinâmica, atraindo a atenção da atual geração de

adolescentes e jovens. Por isso, ao utilizar os elementos de games na sua base, a gamificação

desponta como uma estratégia de ensino promissora.

2.5.1 Origem e definição

Apesar de ser um termo atual, a gamificação já é utilizada há algum tempo em diversas

áreas, como destaca Alves, F.:

O Gamification começou a acontecer há muito tempo quando, no ano de
1912, a marca americana Cracker Jack, de biscoitos e snacks, começou a
introduzir brinquedos surpresa em suas embalagens. É claro que naquela
época tal prática não teve esse intuito, mas foi se disseminando ao longo das
décadas. (ALVES, F., 2015, p. 24).

Neste relato bem longínquo, observa-se que a recompensa é utilizada para os

consumidores como uma forma de incentivo para o consumo da marca. No decorrer do

tempo, outras áreas também foram utilizando estratégias para motivar, engajar e fazer com

que os elementos de jogos fossem utilizados.

De acordo com Deterding (2011b), o termo gamificação tem origem no ano de 2008

trazido pelo setor de mídia digital, mas não houve grande destaque até o segundo semestre de

2010. Naquele ano, segundo apresenta Alves, F. (2015), duas situações se destacaram para

alavancar e consolidar a ideia de gamificação. A primeira foi a palestra proferida por Jesse

Schell9, game designer americano e professor na Universidade Carnegie Mellon. Nessa

apresentação, Schell ilustra como seria o mundo com a disseminação da gamificação para

todas as categorias, o vídeo de sua apresentação viralizou, despertando interesse das pessoas

sobre o tema. E a segunda, foi o lançamento do livro Reality is Broken (2011) de Jane

McGonigal, que traz exemplos de como os games podem gerar impacto positivo no mundo

destacando a importância da diversão.

Dessa forma, um fenômeno novo se consolidava em outras áreas, porém ainda não se

destacava na educação. Segundo Fardo (2013, p. 13): “Esse fenômeno consiste, em poucas

9 https://www.ted.com/talks/jesse_schell_when_games_invade_real_life.
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palavras, no uso de elementos, estratégias e pensamentos dos games fora do contexto de um

game, com a finalidade de contribuir para a resolução de algum problema.”

A proposta é utilizar os conhecimentos em design de games para auxiliar na solução de

problemas na educação, mais especificamente em ambientes de aprendizagem. Dessa forma, a

gamificação em processos de ensino e aprendizagem indica estratégias para um(uma)

educador(a) poder pensar em ambientes de aprendizagem mais interativos, atrativos e

significantes através dessa abordagem (KAPP, 2012).

Embora não exista uma definição única para a gamificação, será utilizada a definição

trazida por Kapp, citada por Alves, F. (2015, p. 26), por ser a que melhor se aproxima do

campo da educação: “Gamificação é a utilização de mecânica, estética e pensamento baseados

em games para engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver

problemas.”

2.5.2 Características

O pensamento de jogos consiste em pensar sobre um problema ou atividade do dia a dia

e convertê-la em uma atividade que contenha os elementos do jogo (dinâmica, mecânica e

componentes), seguindo o modelo proposto por Werbach, pontua Alves, F., (2015).

Figura 1 ⎼ Modelo de elementos do jogo proposto por Werbach

Fonte: Adaptado da formação Coursera em Gamification do professor Kevin Webarch, extraído de Alves, F.
(2015, p. 43).
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No topo da pirâmide está a dinâmica, que é constituída por elementos responsáveis por

atribuir coerência e padrões regulares à experiência (ver Figura 1). Esses elementos não são as

regras, são a estrutura implícita e as regras podem estar em sua superfície, mas também

incluem elementos mais conceituais. Entre esses elementos estão:

a) Constrições: [...] são as responsáveis por estimular o pensamento
estratégico, pois são elas que impedem a solução do problema pelo caminho
mais óbvio.
b) Narrativa (Storytelling): é a estrutura que de alguma forma une os
elementos do sistema gamificado e faz com que haja um sentimento de
coerência, um sentimento de todo. A narrativa pode ser explícita, e neste
caso é storytelling, mas diferente do contexto dos games não é necessário
uma história. O essencial é que a narrativa do sistema gamificado não se
torne um amontoado de elementos abstratos.
c) Progressão: diz respeito ao oferecimento de mecanismos para que o
jogador sinta que está progredindo de um ponto a outro, para que de alguma
forma verifique que vale a pena prosseguir.
d) Relacionamento: pessoas interagindo, amigos, colegas de time,
oponentes, são os elementos da dinâmica social que são também essenciais
para o ambiente do game. (ALVES, F., 2015, p. 44).

A mecânica dos games é o elemento que promove a ação. Há inúmeros mecanismos que

podem ser utilizados para movimentar um sistema gamificado e entre eles:

a) Desafios: podem ser descritos como os objetivos que são propostos
para os jogadores alcançarem durante o jogo. São eles que mobilizam o
jogador a buscar o estado de vitória10.
b) Sorte: a possibilidade de envolver algum elemento no sistema
gamificado que dê ao jogador a sensação que há alguma aleatoriedade ou
sorte envolvida, como por exemplos de carta de ‘sorte ou revés’.
c) Cooperação e competição: apesar de opostas, ambas promovem no
jogador o desejo de estar com outras pessoas engajadas em uma mesma
atividade, seja para que juntos construam alguma coisa ou para que um
supere o outro em seus resultados, alcançando o estado de vitória.
d) Feedback: faz com que o jogador perceba que o objetivo proposto é
alcançável e consiga acompanhar o seu progresso escolhendo estratégias
diferentes quando aplicável.
e) Recompensas: são benefícios que você, enquanto jogador, conquista
e que podem ser representados por distintivos, vidas e direito a jogar
novamente.
f) Transações: as mais comuns encontradas são as transações de
compra, venda e troca. Muitos sistemas gamificados utilizam essas
transações como mecanismos para a movimentação para uma fase seguinte
de maior complexidade.
g) Estados de vitória: pode ser representado de diversas formas como
um time ou jogador vitorioso, quem alcança o maior número de pontos,
quem conquista o território maior, quem elimina o maior número de
invasores, entre outros. (ALVES, F., 2015, p. 45).

10 Estado de vitória é o que define que alguém ganhou por exemplo o xeque-mate no jogo de xadrez.
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Na base da pirâmide, estão os componentes do jogo. São formas específicas de fazer o

que a dinâmica e mecânica representam, dentre eles (ALVES, F., 2015, p. 46-47):

a) Realizações: diferentes dos desafios, são o mecanismo de
recompensar o jogador por cumprir um desafio.
b) Avatares: mostram ao jogador alguma representação visual de seu
personagem ou o papel no sistema gamificado.
c) Badges: são representações visuais ou resultados alcançados.
d) Desbloqueio: de conteúdos: É o destravamento de conteúdo.
Significa que você precisa fazer algo para que possa ganhar acesso a um
conteúdo do sistema gamificado.
e) Doar: o altruísmo ou as doações compõe um mecanismo que pode
ser muito interessante e que faz com que o jogador deseje permanecer no
game ou no sistema gamificado.
f) Placar ou “Leaderboard”: [...] consiste no ranqueamento dos
jogadores, permitindo que o jogador veja sua posição em relação a seus
colegas ou outros jogadores.
g) Níveis: são degraus diferentes de dificuldade que vão sendo
apresentados ao jogador no decorrer do sistema gamificado, de forma que ele
desenvolve suas habilidades enquanto avança de um nível ao outro.
h) Gráfico social: consiste em fazer com que o game ou sistema
gamificado seja uma extensão de seu círculo social a exemplo do
Foursquare.
i) Bens virtuais: são coisas virtuais pelas quais os jogadores estão
dispostos a pagar com moeda virtual ou até real [...].

O modelo apresentado de Werbach, trazido por Alves, F. (2015), propõe uma grande

variedade de opções, sendo que nos níveis mais baixos da pirâmide, representados na Figura

1, estão os elementos que colocam em prática o que está proposto na dinâmica e mecânica que

fazem com que o sistema funcione.

Para a autora, os elementos dos games são padrões regulares que combinados de

diversas formas favorecem para a criação de uma solução de aprendizagem gamificada. A

presença de determinados elementos pode tornar os games mais engajadores ou não,

transformar em experiências nas quais as pessoas queiram permanecer por um período maior

ou desistir do jogo.

De acordo com Busarello (2016, p. 73), “a união de conceitos de jogos com conceitos

das narrativas oferece material para a criação de histórias interativas que possibilitam o

engajamento do indivíduo, levando-o a prosseguir na tarefa.”

Pode-se destacar ainda que uma meta explícita de um sistema gamificado é o

engajamento, principalmente em se tratando da área de educação, onde atualmente os(as)

professores(as) disputam a atenção de seus(suas) estudantes com o ambiente digital. Por isso,

é importante criar estratégias pedagógicas que possam atrair e desafiar os(as) estudantes tanto

quanto eles(as) encontram nesses ambientes digitais, de tal forma que eles(as) possam virar
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protagonistas do seu aprendizado, de modo semelhante a como acontece nos jogos digitais,

onde eles(as) são estimulados a tomar decisão, a colaborar e a protagonizar a sua evolução

fase a fase.

Além disso, a diversão é um dos elementos de extrema importância, pois faz com que

os(as) estudantes tenham interesse e sintam prazer em jogar e aprender. Como diz Alves, F.

(2015, p. 28), “jogamos porque é bom, por sentirmos prazer porque percebermos que estamos

participando da construção de algo enquanto interagimos”.

Ao mesmo tempo, a troca de experiências, a solução de problemas e a relevância que

permite a conexão com a realidade do(a) estudante precisam estar presentes na escola. A

utilização de resolução de problemas por meio dos games favorece a cooperação e a

colaboração, mas também às vezes a competição, só que de forma saudável, sendo bem

orientado pelo(a) professor(a). Some-se a isso, os aspectos do desafio e da satisfação de

participar da construção de algo de maneira voluntária, de modo que o ambiente favoreça a

resolução de problemas com muito mais inovação e eficiência.

2.5.3 Práticas educativas gamificadas

O uso do termo gamificação é contemporâneo, mas a sua utilização como prática

educativa não é. Métodos para a motivação e envolvimento dos(as) estudantes através de

elementos de games, é utilizado há muito tempo. De acordo com Fardo (2013, p. 18):

A maioria das escolas já utiliza, praticamente desde que foram criadas,
muitos dos elementos que são encontrados nos games. Assim, um aluno
entra na escola no primeiro nível, o mais básico (jardim de infância ou
maternal), e a partir desse ponto começa a avançar para outros níveis mais
difíceis, um por ano. Se falhar em algum deles, tem a chance de repetir, mas
repete uma grande parte do processo (geralmente um ano inteiro). Para poder
avançar nos níveis, precisa obter certa quantia de pontos notas) em um
número determinado de desafios (provas e testes escolares). Após cada teste,
o aluno recebe o feedback do seu desempenho (quando o professor corrige a
prova e retorna o resultado ao aluno).

Mesmo em práticas didáticas mais conservadoras, é possível identificar elementos da

gamificação, tais como quando o(a) professor(a) recompensa com uma medalha ou uma

estrelinha o(a) estudante que consegue realizar de forma correta a atividade ou desafio

proposto, entretanto a gamificação é bem mais complexa do que esse simples exemplo

(FARDO, 2013).
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Para Lee e Hammer (2011), o objetivo da gamificação na educação não é ensinar com

os jogos, mas usar suas bases de forma a incentivar o envolvimento e a motivação dos(as)

estudantes nas atividades, assim como estimular comportamento de aprendizagem almejado.

Na atual geração, criou-se uma atmosfera favorável para a implantação da gamificação

no mundo, com diversas experiências exitosas na área de educação. Dentre essas, tem-se a

gamificação desenvolvida pelo professor Lee Sheldon (2012), na qual foi utilizada sua

experiência na indústria dos games, para criar uma metodologia de ensino com elementos de

gamificação para ensinar na graduação a disciplina de game designer.

O professor Sheldon aplicou seus conhecimentos sobre games (dinâmicas, estratégias,

mecânicas, pensamentos e componentes) para criar uma abordagem pedagógica diferente da

abordagem tradicional. Foram criados grupos entre os(as) estudantes que tinham como

objetivo a realização de tarefas, mas em forma de missões e/ou desafios. O ambiente da sala

de aula foi moldado, e os(as) estudantes criaram seus avatares. Outro ponto importante foi a

ressignificação do erro.

Outro aspecto a ser destacado é que no universo dos games, quando um(a) jogador(a)

perde em uma determinada fase, tem a possibilidade de jogar novamente, com mais

conhecimento e mais experiência, até que consiga evoluir. No jogo, errar é algo natural e faz

parte do processo de evolução do gamer (SHELDON, 2012). Ao contrário, na aprendizagem

escolar tradicional, o erro quase sempre é visto como sinal de fracasso (NÚÑEZ;

RAMALHO, 2012). Logo, ao propor trazer o universo do jogo para o ensino da matemática,

cria-se uma nova relação com o erro durante o processo de aprendizagem.

Na experiência do professor Sheldon, a cada aula os(as) estudantes aumentavam sua

pontuação até atingir um valor limite, e essa pontuação incidia na nota final do curso, fato

esse que teve reflexo positivo sobre a frequência dos(as) estudantes nas aulas. Os resultados

dessa abordagem gamificada fez tanto sucesso que os relatos das suas experiências em sala de

aula foram transcritas em um livro: The multiplayer classroom: designing coursework as a

game.

Sheldon (2012) alerta que não existe um método ou atalho pronto para aplicar os

conceitos de gamificação, pois, dependendo do desafio, pode-se requerer uma abordagem

diferente. No entanto, essa experiência foi muito exitosa para ele, que conseguiu um aumento

significativo dos níveis de participação e motivação dos(as) estudantes, e cooperou para

aumentar a comunicação entre os(as) estudantes e os grupos.

Outro exemplo de experiência gamificada é da Universidade do Estado da Bahia, que

através do Grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais desenvolvem games voltados para usos
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pedagógicos. Esse grupo de pesquisa promoveu um curso com o tema ‘gamificação na

educação’, com objetivo de criar estratégias educacionais gamificadas com um grupo de

professores(as) da Rede Estadual de Ensino da Bahia e um grupo de monitores que atuam nos

Centros Juvenis de Ciências e Cultura (CJCC).

Alves, L., Minho e Diniz (2014) destacam que por se tratar de um processo formativo e

pela pequena imersão dos(as) participantes do curso no mundo dos games, optou-se

inicialmente por fazer a discussão sobre as categorias de games, gamificação, games e

aprendizagem, e geração C, no intuito de proporcionar uma reflexão sobre os conceitos e

características desses temas, relacionando-os com os processos de ensino-aprendizagem.

A atividade formativa foi construída com a mecânica dos games, envolvendo os

participantes em uma narrativa que incorporava um sistema de pontuação e uma estética

diferenciada, de modo que fosse apoderado os conceitos de gamificação. A cada encontro, os

participantes tinham tarefas a cumprir, que eram realizadas em equipe, o que ao final

culminou com a criação da estratégia gamificada, construída a partir de uma seleção de

critérios para definirem suas características e elementos.

Os resultados obtidos com esse estudo apontam para uma ressignificação do conceito de

gamificação em cenários educacionais, que passa a ser compreendida como estratégia

metodológica estruturada mediante a mecânica dos games, não incluindo obrigatoriamente a

utilização dos jogos digitais (ALVES, L; MINHO, DINIZ, 2014). Destaca-se a característica

de adaptação da gamificação, possibilitando ser utilizada em quase todas as áreas.

No contexto acadêmico, inclusive na EPT, outras investigações mais recentes também

apresentaram experiências utilizando a gamificação como prática de ensino, descritas a seguir.

Montagnoli Steiner (2018) traz no seu trabalho a necessidade de se repensar as práticas

pedagógicas em razão de motivar e envolver os(as) estudantes na realização de tarefas. Para

tal, ele acredita que a gamificação é uma alternativa possível. Com o propósito de responder à

sua questão de pesquisa: “Como gamificar atividades para o ensino de Cinemática no Ensino

Médio?” Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, fundamentada de Chou (2016) com os

Núcleos Direcionantes, para orientar a sua construção das suas atividades gamificadas. E

como resultado da sua pesquisa, o autor desenvolveu uma Sequência Didática Gamificada

(SDG): Foguetes, Satélites e OVNIs na Cinemática, voltada ao ensino da Cinemática.

Embora a metodologia de gamificação seja de interesse da maior parte dos(as)

estudantes não é possível garantir a inexistência de desafios durante o processo, tais como

citado pelo autor quaisquer que sejam de organização, participação e execução de algumas
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etapas: pesquisa e leitura de textos, como relata Montagnoli Steiner, sendo superados com a

utilização de estratégias de um Núcleo Direcionante (ND) de Chou (2016):

Percebendo essas dificuldades, podemos optar por elementos ou estratégias
de um ND, que dê a sensação de urgência na tomada daquela ação por parte
dos alunos, ou pela necessidade constante de que eles tomem aquela atitude.
(MONTAGNOLI STEINER, 2018, p. 115).

Andreetti (2019) desenvolveu uma pesquisa qualitativa na área de Educação

Matemática sobre gamificação no ensino de quadriláteros sem auxílio de tecnologias digitais.

Nessa pesquisa, investigou “como ocorre o processo de gamificação de situações de ensino de

matemática quando essas são elaboradas e realizadas por estudantes de um 8º ano do Ensino

Fundamental?” (Ibidem, p. 21), com o intuito de promover aulas mais dinâmicas, tanto para

nativos digitais (estudantes) quanto para imigrantes digitais (professores(as)), bem como

estimular o protagonismo estudantil na produção do seu conhecimento.

Para Andreetti (2019), um desafio superado foi a organização das tarefas nos grupos de

construção dos jogos, em especial a utilização do tempo, sem com isso interferisse na entrega

da tarefa.

Este grupo teve dificuldades em se organizar e na criação do jogo. Não
conseguiam ter uma ideia do que fazer e por isso acabaram se atrasando na
confecção do jogo. Apesar disso, conseguiram produzir um jogo de tabuleiro
que atraiu os colegas. (ANDREETTI, 2019, p. 71).

Em seus resultados, Andreetti verificou que os(a) estudantes participantes representam o

perfil de nativos digitais. Além disso, utilizaram os conceitos de gamificação na produção dos

seus jogos em ferramentas não digitais, assimilando os conceitos matemáticos abordados.

Assim, quanto ao conteúdo matemático abordado, observa-se que os alunos
demonstraram ter compreendido as definições dos quadriláteros e mesmo
não tendo tido contato anteriormente com este conteúdo, extraíram
significados do que estudaram. Neste ponto, considero que houve sucesso na
utilização da gamificação para a obtenção de um conhecimento geral acerca
do conteúdo matemático trabalhado. (ANDREETTI, 2019, p. 95).

Enfim, o trabalho de Santos, M.V. (2019) se assemelha a este trabalho ao ter como os

participantes da pesquisa, os estudantes da EPT do Ensino Médio Integrado, de uma turma na

área de informática.

No seu trabalho, Santos, M.V. (2019) tem como objetivo analisar as contribuições da

gamificação para promover a divulgação da memória institucional do Instituto Federal de

Sergipe/Campus São Cristóvão na sala de aula aos(às) estudantes do Ensino Médio Integrado.
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Nesse trabalho, foi feito um recorte para a turma do 2º do curso de Manutenção e Suporte em

Informática.

A autora apresenta sua visão do Ensino Médio Integrado, baseada em alguns teóricos

como Moura (2007), Saviani (2007), Ramos (2008), e Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012), e

portanto pautada na omnilateralidade e no trabalho como princípio educativo.

Nos seus resultados, Santos, M. V. (2019), constatou que os(as) estudantes

entrevistados(as) tinham pouco conhecimento sobre o passado da instituição, entretanto com a

gamificação ficaram motivados em conhecer.

A pesquisadora desenvolveu um produto educacional intitulado Guia prático sobre

gamificação: uma estratégia para a divulgação da memória institucional no ensino médio

integrado, com objetivo de oferecer uma proposta metodológica, com o uso da gamificação,

para trabalhar a memória do IFS, Campus São Cristóvão, em sala de aula com os(as)

estudantes do Ensino Médio Integrado. Essa proposta metodológica visa promover a

divulgação da memória e história da instituição, proporcionando aos(às) estudantes uma

aprendizagem lúdica, dinâmica e interativa sobre o passado do campus, além de possibilitar o

aprofundamento na estratégica didática da gamificação empregada no contexto da sala de

aula.

Conforme o referencial teórico apresentado e as experiências relatadas nesta seção, a

gamificação está se consolidando como uma prática de ensino capaz de engajar e motivar essa

geração dos jogos a construir o seu próprio conhecimento, incluindo o ensino médio integral.

Além disso, é uma estratégia metodológica que favorece a comunicação entre os(as)

estudantes e o(a) professor(a).

2.6 RACIOCÍNIO LÓGICO

Ao se deparar com uma situação-problema em seu cotidiano, geralmente as pessoas

buscam resolver de uma maneira criativa, mais simples e direta possível utilizando seu

raciocínio lógico, principalmente quando não se tem tantas ferramentas ou tempo para

solucioná-la.

Frequentemente na gamificação, os(as) estudantes utilizam o raciocínio lógico não só

para resolver os desafios propostos mas também como estratégia para conseguir alcançar os

seus objetivos dentro do sistema gamificado. E ao serem questionados como conseguiram

solucionar o desafio de uma forma rápida, eles respondem: usei a lógica.
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No entanto, o que é a lógica? A palavra empregada pela primeira vez pelos filósofos

Estoicos e por Alexandre de Afrodisia, embora a lógica se inicie exatamente com Aristóteles

e, ao longo da História da Ciência e da Filosofia, receba uma diversidade de exposições e

sistematizações, não foi utilizada por ele (TASSINARI, 2012). A palavra empregada por

Aristóteles foi analíticos, analytikós, do verbo analýo, que significa: desfazer uma trama,

desembaraçar fios, desembaraçar -se de laços, dissolver para encontrar os elementos, examinar

em detalhe e no pormenor, remontar às causas ou às condições (CHAUÍ, 2002).

A lógica é a forma como é utilizado o pensamento para resolver um problema ou para

fazer uma demonstração. Mais precisamente, a lógica é o estudo do pensar ou do raciocinar,

como também, o estudo da forma do pensar expresso por argumentos (TASSINARI, 2012).

Segundo Chauí (2002), a lógica deveria ser a primeira disciplina que se deve estudar e

aprender, pois exclusivamente com ela é possível saber qual tipo de caminho a seguir

escolhido: de proposição, de raciocínio, de demonstração, de prova e de definição que uma

determinada ciência deve usar. A lógica é uma disciplina que fornece as leis ou regras do

pensamento de modo a aplicá-la na busca da verdade. “A lógica é geral e intemporal, pois as

leis e formas do pensamento não dependem do tempo e do lugar, nem das pessoas e

circunstâncias, mas são universais, necessárias e imutáveis como a própria razão.” (CHAUÍ,

2002, p. 358).

Para Vasconcelos (2002, p. 20), raciocinar é “uma reação do pensamento de natureza

complexa. Raciocinar é uma característica humana que responde a algo que nos é proposto”.

É importante destacar que as aplicações do raciocínio lógico ultrapassam qualquer disciplina,

embora seja ligada a filosofia e a matemática, principalmente, nas resoluções de problemas

(NEGREIROS, 2015).

Conforme Sérates (1998b), a resolução de problemas deve estar no fulcro do ensino e da

aprendizagem da matemática em todos os níveis da educação. Destaca-se, para o autor,

atividades como experimentar, conjecturar, provar, generalizar e discutir.

Assim também, outras pesquisas mais recentes sobre o tema, dialogam no sentido de

destacar o papel central do raciocínio lógico para a resolução de problemas. Costa (2015), no

seu trabalho, traz uma proposta metodológica para a disciplina Raciocínio Lógico,

implementada no estado do Mato Grosso do Sul para o ensino fundamental II e ensino médio,

baseando-se nos métodos de resolução de problemas de George Polya e Luiz Roberto Dante.

Costa (2015) destaca que o processo para a construção das habilidades e competências

não se limita aos listados pela secretaria de educação do Mato Grosso do Sul e recomenda

para os(as) professores(as) da disciplina Raciocínio Lógico e para os(as) professores(a) de
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Matemática a utilização de métodos que favoreçam a resolução de situações problemas, de

modo a estimular a participação dos(as) estudantes como sujeitos ativos no processo de

construção do seu conhecimento.

Assim, o aluno experimenta os obstáculos, as dificuldades e as possíveis
soluções do problema proposto pelo professor e, durante todo este processo,
desenvolve as habilidades necessárias e úteis para resolução de novas
situações problemas que surgirão no futuro e em outras áreas do
conhecimento, incluindo solução de questões de concursos. (COSTA, 2015,
p. 28).

De acordo com Oliveira (2016), os(as) estudantes da EPT necessitam de uma

abordagem diferenciada que estimule a criatividade e sua capacidade de dedução, que são

requisitos importantes para atuação profissional. Para isso, a autora apresenta um conjunto de

atividades com problemas e jogos de raciocínio lógico que foram por ela utilizados durante

sua trajetória na EPT.

Durante essa etapa de aprendizagem, me deparei inúmeras vezes com
estudantes que detestavam Matemática e se viam acuados diante da
necessidade de estudá-la novamente, agora já adultos, se preparando ou se
aperfeiçoando para o mundo do trabalho. Uma das soluções encontradas foi
trabalhar conceitos e conhecimentos matemáticos de forma lúdica, com uso
de jogos, problemas e desafios, que necessitam de base, cálculos e
estratégias matemáticas, sem exigir a formalidade e o rigor, comuns na
educação tradicional. (OLIVEIRA, 2016, p. 11).

Em um trabalho similar a Oliveira, Zolin (2017) apresenta uma pesquisa qualitativa em

que busca verificar a contribuição da argumentação para o desenvolvimento do raciocínio

lógico dos(as) estudantes durante a realização de tarefas nas aulas de matemática do ensino

básico, e como produto educacional desenvolveu uma intervenção na prática docente, através

de um minicurso que prepara o(a) professor(a) para trabalhar com argumentação e os tipos de

raciocínio em sala de aula.

Dentre os resultados apresentados, Zolin (2017) destacou a autoconfiança do(a)

estudante, o trabalho coletivo desenvolvido pelos(as) mesmos(as), assim como o

protagonismo estudantil no desenvolvimento do seu raciocínio através de situações

desafiadoras, onde eram necessário justificar, explicitar e discutir de forma oral e/ou escrita

suas respostas, tanto de forma individual como coletiva.

Como destacado pelos autores, ao utilizar o raciocínio lógico para resolver problemas

abstratos ou do cotidiano, os(as) estudantes criam estratégias, muitas vezes, criativas de forma

a interagir com os conteúdos matemáticos de maneira própria. Por isso, desenvolver



45

atividades didáticas que possam estimular essa habilidade do raciocínio lógico contribuem

para a aprendizagem dos conteúdos matemáticos.

2.7 SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Cabe ao(a) professor(a), no seu planejamento pedagógico escolher os caminhos

metodológicos, os conteúdos abordados e os recursos pedagógicos para a promoção da

aprendizagem. Para Cabral (2017) essa complexidade do ato-processo de ensinar e aprender

em sua natureza mais superficial, é subjetiva e deve ser considerada as interações sociais e

comunicacionais entre as pessoas. O planejamento de ações articuladas, como as Sequências

Didáticas, contribuem no processo de ensino-aprendizagem matemática.

Por isso, os investimentos nas pesquisas no sentido de diversificar propostas
metodológicas alternativas para o ensino de Matemática tomam cada vez
mais espaço na literatura da área. De um modo geral, o que tem sido
apontado por essas pesquisas é a necessidade de que o aluno saia da postura
passiva fortalecida pelo modelo tradicional de ensino – ênfase na tríade
definição, exemplo e exercício – e adote uma postura mais ativa,
participativa, em colaboração com seus pares aprendizes e com o professor
que assume uma conduta de provocador e organizador de ideias. Assim estão
os resultados apontados pelas pesquisas no que se tem chamado de
tendências do ensino de matemática. (CABRAL, 2017, p. 10).

De acordo com Libâneo (2005), três pontos são importantes para o agir pedagógico. O

primeiro é que toda prática pedagógica requer tomada de decisões e ações que envolvem

pessoas, necessitando de projetos que esclareçam o sentido da ação educativa e modelos

evidentes do agir pedagógico. O segundo não é suficiente apenas analisar o problema

educativo de forma universal, é necessário acrescentar recursos pedagógicos, métodos de

ensino e a didática aos fatores externos que evidenciam a realidade educacional. E o terceiro,

por ser de natureza dialética, a pedagogia cumpre compreender as práticas educativas como

atividade complexa, uma vez que se encontram estabelecidas por múltiplas relações e

carecem, para sua análise, do aporte de outros campos de saberes.

Para Zabala (1998), o planejamento e a avaliação dos processos educacionais são partes

indissociáveis da prática docente, posto que são a essência da intervenção pedagógica, que de

modo algum pode ser concebida, sem uma intencionalidade levando em conta as expectativas

e a avaliação dos resultados, ou seja demandas, princípios e finalidades, o que podemos

verificar na composição de uma SD.
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Zabala (1998, p. 18) define SD como sendo “um conjunto de atividades ordenadas,

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um

princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos.”

Ao estabelecer esses princípios, a escola deve se colocar no papel central para a

construção de mudanças significativas no modelo socioeconômico vigente, enquanto ainda

lhes resta o controle de importantes condições internas do processo de ensino e de

aprendizagem (MOURA, 2008). Por isso, deve-se buscar desenvolver outras habilidades e

capacidades para a inserção social dos(as) estudantes, para além dos conteúdos, como diz

Zabala (1998, p.30):

Os conteúdos de aprendizagem não se reduzem unicamente às contribuições
das disciplinas ou matérias tradicionais. Portanto, também serão conteúdos
de aprendizagem todos aqueles que possibilitem o desenvolvimento das
capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal e de inserção social.

Nesse sentido, ao buscar a concepção de uma formação humana integral, pretende que a

formação geral se torne parte indissociável da educação profissional. Por isso, a importância

das escolas produzirem, dentro do seu contexto e de maneira participativa seus próprios

currículos de modo a superar a dicotomia trabalho manual versus trabalho intelectual

(CIAVATTA, 2005).

Este sentido transcendente da educação como capacidade de conhecer e de
atuar, de transformar e de ressignificar a realidade, pode estar oculto na
negativa secular da educação do povo na sociedade brasileira, sempre
escamoteada, por um meio ou outro, na sua universalização. E pode estar no
dualismo alimentado de diversas formas, inclusive na segmentação dos
currículos, separando a formação geral da formação profissional, cerceando a
formação integrada do conhecimento que embasa a técnica e as tecnologias,
sedimentando uma política curricular equivocada do ponto de vista da
educação omnilateral. (CIAVATTA, 2005, p. 9).

Dessa forma, o papel do(a) professor(a) é importante para essa superação, mediando e

estimulando esse debate, contribuindo para que a aprendizagem não se limite a determinados

conteúdos ou determinados aspectos da formação. Por isso, para construir uma SD, é

essencial criar uma diversidade de atividades e estratégias, de modo a favorecer a

aprendizagem, e para isso, deve conter ao menos (ZABALA, 1998):

a) apresentação de uma situação problema;

b) propostas de problemas ou questões;

c) respostas intuitivas ou suposições sobre os problemas e situações propostas;

d) fontes de informação;
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e) busca da informação;

f) elaboração das conclusões;

g) generalização das conclusões e síntese;

h) exercícios de memorização;

i) Prova ou exame;

j) Avaliação.

Uma SD com todos esses componentes tende a contribuir para o aprendizado, todavia

não é possível garantir o aprendizado somente com a criação e aplicação da SD. Conforme

Cabral (2017), a essência de uma SD está na possibilidade de estimular o(a) estudante a

refletir, com frequência, sobre seus resultados sistematicamente, além de criar uma alternativa

metodológica para o(a) professor(a).

Muda a aula em duas perspectivas. Muda na perspectiva do aluno que passa
a ser estimulado com frequência a se envolver num processo de
redescoberta. Muda na perspectiva do professor que abandona a ênfase na
exposição didática e passa agir como um provocador de reflexões com bases
nas orientações dirigidas pela SD que organiza gradativamente os objetos a
serem reconstruídos. (CABRAL, 2017, p. 96).

Em relação à SD gamificada desta pesquisa, pretende-se contribuir para o processo de

ensino e de aprendizagem da matemática em cursos técnicos, utilizando-se do

desenvolvimento da habilidade do raciocínio lógico, em atividades que pretendem incentivar

a autoconfiança, a autonomia, a colaboração e o protagonismo estudantil, buscando apoiar

com a formação humana integral dos(as) estudantes da EPT. Ademais, a construção da SD

tende a possibilitar ao(a) professor(a) contribuições para tornar a sua comunicação mais

eficiente com os(as) estudantes, tornando suas aulas mais divertidas e atraentes para essa

geração dos jogos.
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3. PERCURSO METODOLÓGICO

Para esta pesquisa, foi adotada a abordagem qualitativa, pois, além de destacar o

ambiente estudado, considera as relações e dimensões subjetivas entre os sujeitos da pesquisa.

Para Silveira e Córdova (2009) os traços mais destacados da abordagem qualitativa são:

objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever,
compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local em
determinado fenômeno; observância das diferenças entre o mundo social e o
mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos buscados
pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; busca
de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que
defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências. (SILVEIRA;
CÓRDOVA, 2009, p. 32).

De acordo com os tipos de procedimentos, esta pesquisa é de natureza interventiva, pois

são práticas que conciliam procedimentos investigativos ao desenvolvimento simultâneo de

ações que podem apresentar natureza diversificada, segundo Teixeira e Megid Neto (2017).

As pesquisas de natureza interventiva como modalidades de investigação são úteis para

a geração de conhecimentos, práticas inovadoras e processos colaborativos. Assim, pode-se

propor ideias, currículos, estratégias e recursos didáticos, ampliar processos formativos, onde

pesquisadores e outros sujeitos envolvidos, atuem com o propósito de solucionar questões

práticas produzindo conhecimento sistematizado.

Há casos em que os próprios professores desenvolvem sequências didáticas
ou unidades de ensino e testam seus efeitos nas aulas que conduzem junto a
estudantes da educação básica e/ou licenciandos em formação para a
docência. Contudo, nessas situações, o foco investigativo reside na mudança
de prática do professor-pesquisador e não sobre o produto didático elaborado
e seus efeitos sobre a aprendizagem dos estudantes como ocorre nas
pesquisas de aplicação. (TEIXEIRA; MEGID NETO, 2017, p. 1069-1070).

Dessa forma, a opção de seguir os caminhos das pesquisas de aplicação e pesquisas

sobre a própria prática, deu-se pela intenção de intervir na realidade escolar, na qual o

professor-pesquisador está inserido. O lócus da pesquisa é o Centro Estadual de Educação

Profissional em Tecnologia, Informação e Comunicação (CEEP/TIC), localizado em Lauro de

Freitas, estado da Bahia, com um recorte para a turma do 3º ano do ensino médio em

Comunicação Visual do turno matutino no ano de 2020, turma com a qual já atuou como

docente no 2º ano de 2019. A seleção dos sujeitos deu-se por dois motivos: primeiro, é a

turma de trabalho de docência do pesquisador como professor de matemática; e segundo, por

causa da relação ativa da turma com o universo dos jogos digitais.
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Para alcançar os objetivos desta pesquisa, foi desenvolvida uma prática de ensino de

matemática baseada na gamificação. A experimentação que possibilitou a análise da

pertinência de sua aplicação no contexto da EPT ocorreu entre os meses de março a setembro

de 2020, inserida na prática docente desenvolvida pelo próprio pesquisador durante as aulas

não-obrigatórias11, que resultou na proposição de uma SD gamificada, baseada em atividades

voltadas ao desenvolvimento da habilidade do raciocínio lógico

Em virtude da pandemia da COVID-19, as aulas presenciais foram suspensas no mês de

março de 2020. Dessa forma, os(as) estudantes, sobretudo das redes públicas, ficaram sem o

acesso às dependências físicas da escola. De modo a minimizar essa ausência, diversos(as)

professores(as), incluindo o professor-pesquisador, tomaram a iniciativa, por conta própria, de

continuar a promover as aulas, de forma remota, para aqueles(as) estudantes que têm acesso à

Internet.

No CEEP/TIC, alguns(mas) professores(as) e estudantes estão utilizando o G-Suíte do

Google, as redes sociais e os aplicativos de mensagens para a realização de atividades e aulas

não-obrigatórias. Em especial, tem-se utilizado o Google for Education12, já que o governo do

Estado da Bahia tem convênio com o Google e o acesso com o e-mail institucional possibilita

o uso desses serviços.

Para auxiliar na elaboração da SD Gamificada, foi realizada uma roda de conversas

usando o Google Meet com os(as) estudantes, com o(a) representante da coordenação escolar

e o professor-pesquisador.

A aplicação da SD Gamificada foi realizada durante as aulas não-obrigatórias de

matemática pelo professor-pesquisador, também utilizando o Google Meet, abordando o

conteúdo de raciocínio lógico, em seguida um grupo focal.

Optou-se pela utilização da técnica do grupo focal nesta pesquisa, pois favorece a

interação dos sujeitos da pesquisa. O grupo focal contou com a participação de um

representante da coordenação pedagógica do CEEP/TIC como mediador, do

professor-pesquisador como observador da execução e oito estudantes da turma já

mencionada na pesquisa.

12 O Google for Education é um serviço do Google que disponibiliza o acesso a vários aplicativos de mensagens
e colaboração, como o Gmail, o Google Drive, o Google Agenda, o Google Sala de Aula, entre outros, para
instituições de ensino públicas e privadas.

11 Aulas que fazem parte de uma ação voluntária do professor pesquisador, desde 2017, e são optativas para
todos(as) os(as) estudantes que desejam reforçar ou aprofundar os conteúdos de matemática. Essas aulas
aconteciam aos sábados pela manhã no CEEP/TIC e durante a suspensão do calendário escolar passaram a
acontecer às quartas-feiras das 11:00 às 12:30 e às sextas-feiras das 15:30 às 17:00, utilizando-se o aplicativo de
webconferência Google Meet.
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Para Mendonça e Gomes (2017) a utilização da técnica de grupo focal para coleta de

dados em pesquisas qualitativas é importante para compreensão dos elementos subjetivos do

discurso, como ainda, possibilitam a construção de novos questionamentos para estudos

futuros. Gatti (2005) complementa dizendo que o grupo focal oportuniza a interação dos

sujeitos da pesquisa, favorecendo a compreensão das argumentações, contradições e ideias de

um determinado conjunto de indivíduos.

O trabalho com grupos focais permite compreender processos de construção
da realidade por determinados grupos sociais, compreender práticas
cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes,
constituindo-se uma técnica importante para o conhecimento das
representações, percepções, crenças, hábitos, valores, restrições,
preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no trato de uma dada
questão por pessoas que partilham alguns traços em comum, relevantes para
o estudo do problema visado. (GATTI, 2005, p. 11).

Para a interpretação dos dados coletados na pesquisa, utilizou-se da análise de conteúdo

trazida por Bardin (2011). De acordo com a autora, a análise de conteúdo constitui-se em:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2011, p. 47).

É possível uma melhor compreensão do percurso metodológico seguido nesta pesquisa

observando a Figura 2:

Figura 2 ⎼ Percurso metodológico

Fonte: Elaborado pelo autor
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Respeitando as premissas da ética em pesquisas científicas, este projeto foi

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), e aprovado em conformidade com o

Parecer nº 4.106.703.

Os encontros tiveram em média a duração de 1h30min, porém nos encontros relativos a

roda de conversa e o grupo focal a duração foi de 2 horas. Nos encontros referentes ao Melhor

dia de todos! a duração foi de 2h30min. No Quadro 1, está a sistematização do cronograma

dos encontros.

Quadro 1 – Cronograma dos encontros

Data Nº do encontro Nº de participantes

20/03/2020 01 75

27/03/2020 02 20

08/04/2020 03 45

16/04/2020 04 09

06/05/2020 05 60

29/05/2020 06 73

19/06/2020 07 80

17/07/2020 08 75

05/08/2020 09 101

28/08/2020 10 60

02/09/2020 11 115

04/09/2020 12 100

08/09/2020 13 09

Fonte: elaborado pelo autor

Encontro 1 - 20/03/2020

Com o intuito de convocar os(as) estudantes para acompanharem as aulas remotas, foi

realizada uma live pelo Instagram do professor-pesquisador, na qual a maioria dos(as)

estudantes já o acompanhavam, para orientá-los(as) quais seriam os procedimentos

necessários para assistirem as futuras aulas da disciplina matemática durante o período de

suspensão das atividades escolares presenciais.
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Primeiramente, foi apresentado o site do Projeto e-Nova Educação13, onde os(as)

estudantes consultavam o seu e-mail institucional e cadastravam sua senha, conforme mostra

a Figura 3. Haja vista que, sem esse e-mail institucional não era possível ter acessos aos

aplicativos que iriam ser utilizados nas aulas e para a realização das atividades.

Figura 3 ⎼ Acesso para cadastramento da conta institucional do(a) estudante

Fonte: Enova, 202014

Em seguida, ocorreu a explicação onde estariam armazenados os materiais para estudos,

pesquisas e as atividades escolares. Além disso, seria o canal oficial de comunicação entre

os(as) estudantes e o professor. O aplicativo escolhido foi o Google Classroom, que faz parte

da G-Suite for Education.

O Google Classroom ou Google Sala de Aula é um Ambiente Virtual de Aprendizagem,

no qual o(a) professor(a) organiza conteúdos e atividades, simulando uma sala de aula. Possui

funcionalidades que favorecem a colaboração, e além disso, pode ser utilizado como canal de

comunicação entre todos e todas no ambiente escolar. Apesar de ser um software gratuito,

os(as) estudantes só podiam acessar a sua sala fazendo o login através da sua conta

institucional, uma vez que, o professor utilizou o seu e-mail institucional para a criação da sua

sala virtual, conforme a Figura 4.

Na sequência, foi apresentado o Google Meet, aplicativo de videoconferência que seria

utilizado para a realização das aulas remotamente. Assim como o Google Classroom, o

Google Meet também faz parte do G-Suite for Education, e o seu acesso é feito analogamente,

14 consultaaluno.educacao.ba.gov.br

13 O Projeto e-Nova Educação foi criado pelo Governo do Estado Bahia, por meio de sua Secretaria da Educação,
e tem como objetivo levar as tecnologias digitais para dentro da sala de aula, integrando o acesso à internet com
dispositivos móveis, computadores e Chromebooks, e à implementação do G-Suite para Educação em parceria
com o Google, além de oferecer capacitação para educadores da rede estadual de educação no uso pedagógico de
tecnologias educacionais. Disponível em: www.enova.educacao.ba.gov.br/entenda-o-projeto. Acesso em: 06 dez.
2020.
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com a conta institucional, dando uma maior segurança para todos e todas durante as aulas.

Com o Google Meet (ver Figura 4), é possível criar uma reunião online com até 250

participantes, sem limite de tempo e ainda permite a gravação da reunião15.

Figura 4 ⎼ Telas de início da sala Google e Google Meet

Fonte: Google, 2020 - elaborado pelo autor.

Após as orientações, foi combinado o dia e o horário do próximo encontro. Foi também

solicitado aos(às) estudantes que divulgassem nos seus grupos de mensagens e nas suas redes

sociais a continuação das aulas de matemática de forma remota, e que ensinassem aos(às)

colegas como obter acesso à conta institucional.

Encontro 2 - 27/03/2020

O segundo encontro ocorreu pelo Google Meet, tendo sido gravado, do mesmo modo

como as outras aulas remotas seriam. Os(As) estudantes presentes relataram que essa pouca

adesão ao encontro ocorreu devido às dificuldades dos(as) colegas para terem acesso ao

e-mail institucional. Por isso, foi necessário adiar essa primeira aula, que objetivava

apresentar a rotina das aulas, os softwares a serem utilizados, o cronograma de aulas, e

realizar a exposição da proposta da estratégia didática baseada na gamificação, que seria

utilizada nas aulas.

Com objetivo de mitigar essas dificuldades, os(as) estudantes apresentaram algumas

sugestões: a realização de mais uma live pelo Instagram, explicando novamente os passos

para conseguir o e-mail e-Nova ou utilizar inicialmente o e-mail pessoal para acessar as aulas.

Entretanto, a sugestão usada foi a gravação de um vídeo tutorial16, pelo professor-pesquisador,

reproduzindo cada etapa para obtenção das credenciais do e-mail institucional.

16 https://www.youtube.com/watch?v=_YZ4u9GtO5k
15 Esse limite é permitido somente utilizando o pacote do G-Suite for Education.
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Por último, foi criada uma força-tarefa com os(as) estudantes para a divulgação desse

vídeo. Também, os(as) estudantes presentes se disponibilizaram em continuar ajudando os(as)

colegas com dificuldades de acesso. Assim sendo, foi marcado um novo dia e o horário para a

próxima aula.

Encontro 3 - 08/04/2020

Depois de uma mobilização para que os(as) estudantes fizessem o seu cadastro ao

e-mail e-Nova, finalmente foi possível realizar, de fato, a primeira aula de forma remota,

através do Google Meet.

De início, foi necessário reforçar a importância do Google Classroom na nova rotina

escolar e seu papel de interlocução entre os(as) estudantes e o professor. Além disso, foi

exposto que as aulas teriam como metodologia a gamificação e eventualmente, algumas

dessas aulas seriam utilizadas para a pesquisa de mestrado do professor.

Como forma de manter o ritmo e o clima de aulas presenciais, foi desenvolvida uma

unidade virtual com a pontuação igual à unidade letiva. Porém, para obter esses pontos os(as)

estudantes teriam que participar dos desafios do UNIVERSO-M, uma sequência didática

criada para comandar as ações durante as aulas remotas. Salienta-se que essa participação não

era obrigatória e os(as) estudantes poderiam assistir às aulas sem participar do jogo, o que não

ocorreu, todos e todas estudantes quiseram participar do jogo.

Para participar dessa jornada gamificada, os(as) estudantes deveriam assistir as aulas,

interagir com os(as) colegas e com o professor, realizar suas tarefas nas plataformas digitais.

Além disso, os(as) estudantes deveriam participar de uma batalha gamificada dentro do

UNIVERSO-M.

Com intuito de envolver os(as) estudantes durante as aulas remotas, foi criada uma

narrativa, na qual os(as) estudantes se transformaram em guerreiros e ao longo da jornada

iriam passar por desafios colecionando experiências e poderes para a batalha no final da

unidade contra o vilão mais poderoso do UNIVERSO-M, o Mestre: Son Goku Raimundovski

– o alto, forte e bonitão. Era o início da construção da SD gamificada: Hora de Evoluir!.

Logo depois, foram apresentadas as regras do UNIVERSO-M com a sua pontuação,

conforme o Quadro 2, assim como os bônus que poderiam ser liberados conforme a evolução

dos(as) estudantes no jogo. Destaca-se que o jogo seguiu a mesma estratégia didática das

aulas presenciais, na qual o professor explicava o conteúdo e em seguida apresentava

exercícios para verificação da aprendizagem. No entanto, os(as) estudantes corrigiam os

exercícios das apostilas, cabendo ao professor a intervenção para esclarecer as dúvidas.
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Quadro 2 – Regras do UNIVERSO-M

REGRAS PONTUAÇÃO

Presença na aula 25 pontos

Exercício feito no Jamboard17 10 pontos

Participação (dúvidas ou explicação) 10 pontos

Turma com a maior presença na aula 10 pontos
Fonte: elaborado pelo autor

Com intuito de motivar os(as) estudantes a assistirem as aulas durante o período de

suspensão de atividades escolares presenciais, o UNIVERSO-M foi dividido em duas fases. A

primeira fase foi iniciada nesse primeiro momento, com a narrativa, com as regras

apresentadas, e com os bônus que seriam ativados mediante a evolução dos(as) estudantes,

conforme o Quadro 3. Além disso, ao final, ficariam conhecidos os(as) três primeiros(as)

colocados(as) na disputa, que também receberiam uma premiação, assim como também seria

conhecido o(a) jogador(a) número 1 do UNIVERSO- M.

Quadro 3 – Bônus do UNIVERSO-M

REGRAS PONTUAÇÃO

A cada 3 aulas consecutivas 100 pontos

A cada 2 explicações 50 pontos

Participação nos games
(com uma pontuação mínima de 4000 pontos no jogo)

10 pontos

Pódio nos games 1º lugar = 200 pontos
2º lugar = 100 pontos
3º lugar = 50 pontos

ranking geral da sala 1º lugar = 50 pontos
2º lugar = 30 pontos
3º lugar = 20 pontos
4º lugar = 15 pontos
5º lugar = 10 pontos

17 Aplicativo que faz parte do Google for Education, utilizado como quadro para explicação por parte do
professor ou para os(as) estudantes responderem às questões.
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Game sugerido para motivar os estudos matemáticos.
(no máximo dois por fase)

50 pontos

Fonte: elaborado pelo autor

Em conformidade com a unidade escolar que totaliza 10,0 pontos, a unidade virtual do

UNIVERSO-M também totalizava 10,0 pontos, distribuídos de acordo com o Quadro 4. De

modo a fazer a conversão para a unidade escolar, o(a) estudante teria que utilizar os valores

apresentados no Quadro 5.

Quadro 4 – Distribuição dos pontos da unidade virtual

AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO

Minitestes 4,0 pontos

Autoavaliação 1,0 ponto

Avaliação do professor 0,0 ponto

Game 5,0 pontos

Fonte: elaborado pelo autor

Quadro 5 -Transformações dos pontos do game

PONTOS DO GAME PONTOS DA UNIDADE VIRTUAL

Até 49 pontos 0,0

50 até 100 1,0

101 até 150 1,5

151 até 200 2,0

201 até 300 3,0

301 até 400 4,0

401 até 500 5,0

Acima de 800 7,0
Fonte: elaborado pelo autor
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Encontro 4 - 16/04/2020

Com o fito de preparar as bases para o produto educacional e os encontros seguintes, foi

realizada uma roda de conversa. Além do professor-pesquisador, participaram da roda de

conversa oito estudantes da turma do Curso Técnico em Comunicação Visual do turno

matutino e um representante da coordenação escolar do CEEP/TIC. A reunião aconteceu pelo

Google Meet.

Coube ao professor-pesquisador mediar a roda de conversas. No intuito de orientar as

discussões e dinamizar o encontro, foi elaborado um roteiro (ver Apêndice B). A roda de

conversa teve como referências os seguintes tópicos: a) Aprendizagem baseada em jogos

digitais, b) Elementos de games, c) Gamificação, d) Sequência didática, e) Protagonismo

estudantil, f) Motivação e engajamento, g) Raciocínio lógico.

A proposta foi debater de forma livre sobre os tópicos acima, de modo a contribuir na

construção da SD. Dessa forma, os(as) participantes discutiram seus conhecimentos acerca da

temática da gamificação, expondo também suas expectativas para a gamificação que iria

ocorrer durante as aulas remotas, como também na sua culminância.

Encontro 5 - 06/05/2020

Nesse encontro, aconteceu a primeira experiência de usar os jogos digitais nas

plataformas gamificadas via Web. A plataforma utilizada foi a Quizizz, que é um game

dinâmico, com tempo para resolver os desafios, com power-ups (poderes), ranqueamento e

que pode ser jogado de forma individual ou em equipes.

Para o(a) professor(a) utilizar a plataforma, deve fazer primeiro a inscrição no site18, de

forma gratuita, e em seguida, já pode utilizar diversos desafios prontos ou criar seus próprios

jogos. E para iniciar a partida, deve-se enviar o link ou enviar o código do jogo que será

utilizado pelos(as) estudantes.

18 https://quizizz.com
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Figura 5 ⎼ Tela de início do Quizizz

Fonte: Quizizz 2020

O primeiro passo foi a seleção de questões que poderiam ser utilizadas para essa

experimentação, de modo a utilizar o raciocínio lógico matemático. Logo depois, ocorreu a

montagem do game na plataforma.

Em virtude de existir uma rotina de avaliações nas aulas, os(as) estudantes foram

avisados(as) que nesse encontro seria aplicado ao final da aula um miniteste, porém com um

formato diferente. Desse modo, os(as) estudantes foram orientados(as) a fazerem seu cadastro

na plataforma para iniciar o jogo, que seria individual. Porém, houve algumas dificuldades

relacionadas à infraestrutura de Internet: o professor-pesquisador que ficou sem conexão por

cinco minutos no início da partida, e alguns(mas) estudantes relataram dificuldades para

realizar o cadastro na plataforma, porque a página inicial estava em inglês, idioma que

poucos(as) estudantes dominavam.

Haja vista que o Google Meet possui uma função de compartilhamento de tela, foi

possível mostrar o ranking em tempo real, assim como fazer uma narração animada das trocas

de posições dos(as) estudantes no decorrer do game. Logo após, a conclusão dos desafios da

partida os(as) estudantes comunicavam que já tinham terminado e ao final de 15 minutos

todos e todas tinham concluídos, assim sendo, foram conhecidos os(as) três primeiros(as)

estudantes que ficaram no pódio do jogo.

Assim que o resultado apareceu na tela, os(as) estudantes pediram para utilizar

novamente nas próximas aulas essa mesma plataforma gamificada. E ao final da aula, foi

combinado que teria novamente o game em outros encontros.
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Encontro 6 - 29/05/2020

Com o intuito de diversificar as experiências gamificadas, nesta aula foi utilizada uma

outra plataforma gratuita, Baamboozle. Do mesmo modo, o(a) professor(a) necessita efetuar a

sua inscrição no site19 e terá acesso a milhares de games feitos ou poderá desenvolver seus

próprios games. Apesar de ter algumas características semelhantes à anterior, possui mais

alternativas para adaptar a disputa entre equipes.

Figura 6 ⎼ Tela inicial do Baamboozle

Fonte: Baamboozle, 2020

Outra característica importante nessa plataforma é a autonomia do(a)

jogador(a)/estudante para confirmar se sua resposta está certa ou não. Dessa maneira, pode ser

utilizada também para revisão de conteúdos. Entretanto, a opção escolhida para a aula foi a

utilização para a disputa entre equipes.

Com objetivo de evitar conflitos durante a disputa, foi feita uma adaptação, na qual o

professor-pesquisador passaria a confirmar as respostas apresentadas por cada equipe. Foram

formadas quatro equipes para o jogo, sendo realizado um sorteio para definir a ordem das

equipes para responder aos desafios.

Como as aulas foram todas realizadas pelo Google Meet, foi possível compartilhar a tela

do professor para que os(as) estudantes acompanhassem as perguntas e as respostas. Desse

modo, para validar a resposta da equipe, foi solicitado que os(as) integrantes da equipe

respondessem simultaneamente, respeitando o limite de tempo estabelecido para cada desafio,

mas a resposta final que seria reconhecida pela equipe como a resposta oficial deveria ser

19 https://www.baamboozle.com
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respondida por último por dois(duas) integrantes escolhidos(as) pelo grupo antes do início da

partida.

Figura 7 ⎼ Tela final do Baamboozle

Fonte: adaptado pelo autor

No momento em que apareceu o resultado da partida, conforme a Figura 7, os(as)

estudantes também se manifestaram de forma positiva sobre essa experiência, solicitando que

essas atividades acontecessem mais vezes durante as aulas.

Encontro 7 - 19/06/2020

Para terminar a primeira fase do UNIVERSO-M, foi realizado um novo quiz na

plataforma gamificada Quizizz. Além disso, os(as) estudantes fizeram as autoavaliações e a

avaliação do professor.

A organização para a disputa da partida individual pela plataforma seguiu a mesma

estrutura do jogo anterior. Ao respeito da autovaliação, o professor-pesquisador solicitou que

os estudantes incluíssem na sua avaliação os pontos sobre: a sua aprendizagem, sua

participação, sua motivação e seu engajamento durante esse período.

Assim também, o professor-pesquisador orientou que fizessem a avaliação do

UNIVERSO-M, em especial, sobre as regras do game. Como ainda, um pedido de sugestões

de novas regras, pontuações ou outros elementos dos games que poderiam ser incorporados à

SD.
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Encontro 8 - 17/07/2020

Diante das contribuições feitas pelos(as) estudantes nas avaliações referentes ao

encontro anterior, foram realizadas algumas alterações importantes nas regras do jogo e na sua

dinâmica. Nesse sentido, o encontro foi utilizado para apresentar o formato do

UNIVERSO-M na segunda fase.

Então, foi promovido um debate durante a exposição das regras, no intuito de dinamizar

a SD e tornar a disputa mais equilibrada. Em seguida, os(as) estudantes aprovaram as novas

regras, conforme indica o Quadro 6. Do mesmo modo, aprovaram os bônus que são ativados

conforme a evolução de cada estudante ao longo do percurso do UNIVERSO-M, como

apresenta o Quadro 7.

Quadro 6 ⎼ Novas regras do UNIVERSO-M

REGRAS PONTUAÇÃO

Presença na aula 25 pontos

Exercício feito no Jamboard (por assunto) 15 pontos

Explicação (por assunto) 15 pontos

Turma com a maior percentual de presentes
na aula (apenas para os estudantes presentes
no dia)

10 pontos

Fonte: elaborado pelo autor

Quadro 7 ⎼ Bônus do UNIVERSO-M

REGRAS PONTUAÇÃO

A cada 4 aulas consecutivas 50 pontos

A cada 3 explicações 50 pontos

A cada 2 aulas de reforço escolar assistidas ou
ministradas

50 pontos

Participação nos games
(com uma pontuação mínima de 4000 pontos no
jogo)

10 pontos

Pódio nos games 1º lugar = 50 pontos
2º lugar = 30 pontos
3º lugar = 20 pontos
4º lugar = 15 pontos
5º lugar = 10 pontos
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ranking geral da sala 1º lugar = 50 pontos
2º lugar = 30 pontos
3º lugar = 20 pontos
4º lugar = 15 pontos
5º lugar = 10 pontos

Game sugerido para motivar os estudos
matemáticos. (no máximo dois por fase)

50 pontos

Turma que atingir 90% de presença na aula
(apenas para os(as) estudantes presentes no dia)

50 pontos

Fonte: elaborado pelo autor

Além disso, foi criada uma planilha dinâmica, desenvolvida pelo professor-pesquisador

no Google Planilhas, para fornecer o ranking em tempo real do UNIVERSO-M. Com o

propósito de dar maior agilidade ao preenchimento da planilha (placar), foi criada uma equipe

composta com quatro estudantes e o professor para realizar essas atualizações. No momento

em que a equipe trabalhava, os(as) demais estudantes tinham a possibilidade de acompanhar

em tempo real a sua evolução no jogo.

Figura 8 ⎼ Modelo de placar

Fonte: Google Planilhas, 2020

É de salientar que a grande novidade dessa fase foi a criação do challenge QMAT

CEEPTIC 2020, que foi um outro game dentro do UNIVERSO-M. Com objetivo de tornar a
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SD ainda mais dinâmica, o QMAT CEEPTIC 2020 utilizava-se das regras e bônus já

estabelecidos, porém, seu intervalo de tempo era menor. O ranking passou a ser finalizado

quinzenalmente. Além disso, foi criado o selo: Alta(o), Forte e Bonitona(ão) para o primeiro

colocado de cada quinzena. Esse selo dava ao vencedor além do status de Rei ou Rainha,

alguns privilégios como: escolher uma música para passar no início da aula, ganhar 1000

pontos extras no game das plataformas gamificadas, esferas do dragão da presença - que iriam

abonar uma falta durante a unidade ou escolher uma prenda para o professor ‘pagar’.

Da mesma forma que ocorreram modificações nas regras desta fase, ocorreram também

mudanças na conversão dos pontos do game para a unidade virtual, conforme mostra o

Quadro 8.
Quadro 8 ⎼ Transformações dos pontos do game

PONTOS DO GAME PONTOS DA UNIDADE VIRTUAL

Até 150 pontos 0,0

151 até 300 0,5

301 até 400 1,0

401 até 500 1,5

501 até 600 2,0

601 até 700 3,0

701 até 800 4,0

801 até 900 5,0

Acima de 1000 7,0

Fonte: elaborado pelo autor

Para concluir o encontro, foram estabelecidos os critérios de desempate do QMAT

CEEPTIC 2020, de modo a garantir um(a) único(a) vencedor(a) a cada quinzena.

Eventualmente, se ocorressem empates ao final do QMAT CEEPTIC 2020, o(a) vencedor(a)

do selo: Alta(o), Forte e Bonitona(ão), deveria ser o(a) estudante que tivesse, na seguinte

ordem:

1. Maior números de explicações

2. Maior números de questões

3. Maior pontuação no game

4. Maior participação consecutivas nas aulas
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Encontro 9 - 05/08/2020

De acordo com o planejamento, esse encontro estava voltado para a disputa do game

que iria definir a classificação da primeira quinzena do QMAT CEEPTIC 2020. Assim,

determinando quem seria o(a) vencedor(a) da nova fase do UNIVERSO-M e quem teria

direito as novas recompensas.

Logo após o término da partida, foi utilizado o tempo para a atualização da planilha do

QMAT CEEPTIC 2020. Então, após os registros na planilha, o placar mostrou a vencedora da

disputa, que levou o selo ‘Alta, Forte e Bonitona’ da primeira quinzena.

Encontro 10 - 28/08/2020

Esse encontro teve o intuito de apresentar e discutir as regras para a SD gamificada,

conhecida como o Melhor dia de todos!, que seria a culminância do UNIVERSO-M.

A SD gamificada consistia em uma batalha com diversos desafios de raciocínio lógico

matemático entre equipes. Por isso, o Melhor dia de todos! foi dividido em dois dias.

Primeiramente, foi realizado um sorteio para estabelecer a ordem das equipes para

apresentar as respostas dos desafios. Além disso, também a ordem que ficaria no placar da

competição que estava disponível em tempo real para a consulta.

Logo depois, ficou estabelecido que as respostas poderiam ser enviadas para a sala de

aula Google da turma ou para as redes sociais do professor. Quando o desafio fosse feito

diretamente pelo Google Meet, deveria ser respondido no mesmo local.

Haja vista que o problema de conexão com a Internet era frequente, estabeleceu-se as

seguintes normativas:

1. Se o professor perder a conexão de Internet durante um quiz, a prova seria reiniciada;

2. Se o(a) estudante perder a conexão de Internet durante o quiz, a prova continuaria;

3. Se o(a) estudante perder a conexão de Internet durante a prova, pode ser substituído

sem prejuízo para a equipe;

4. Casos especiais seriam analisados em conjunto no dia do evento.

Quanto ao desempate, foram estabelecidos os seguintes critérios:

1. No caso de desafios cujas respostas deveriam ser enviadas, quem enviou a resposta

primeiro. Para isso, era necessário fazer um print do horário do envio;

2. No caso de empate na plataforma Baamboozle, as equipes ficariam com a pontuação

máxima da posição.
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3. No caso de empate geral da disputa, quem tivesse o maior número de participantes no

pódio na plataforma Quizizz.

Quanto aos desafios que seriam utilizados no Melhor dia de todos! duas informações

foram divulgadas neste encontro: a primeira é que haveria uma prova colaborativa e/ou

cooperativa; a segunda informação é que haveria uma prova criativa com o tema: estudos

durante a pandemia da COVID-19.

A maior parte dos desafios no Melhor dia de todos! não foram elaborados pelo

professor-pesquisador e sim, selecionados ou adaptados. Para essa seleção, procurou-se

aproximar-se dos tipos de raciocínio lógico matemáticos apresentados por Sérates (1998b):

lógico quantitativo, lógico numérico, lógico analítico e lógico crítico.

Encontro 11 - 02/09/2020

Nesse encontro do Melhor dia de todos!, além da participação dos(as) estudantes,

compareceram também outros(as) colegas professores(as) e a direção do CEEP/TIC.

Nesse primeiro dia, foram quatro desafios e mais duas provas extras. O primeiro

desafio, foi uma adaptação de Sérates (1998b, p. 117), o desafios dos copos:

Seis copos estão organizados em fila indiana da seguinte forma: os três
primeiros estão cheios de água e os três últimos vazios. Mexendo em apenas
um copo cheio, transforme essa fila de modo a ficar com um copo cheio e
um outro vazio alternadamente.

A equipe deveria entregar um vídeo com a solução do problema. A equipe que

conseguisse completar a prova em 15 minutos ganhava 100 pontos. A equipe que fizesse em

menos tempo ganharia 30 pontos bônus.

O segundo desafio: CRIPTO-QMAT, inspirado no desafio do cadeado que movimentou

as redes sociais neste ano. As equipes deveriam desvendar um código para abrir um PDF,

seguindo as orientações do desafio. A equipe que concluísse a prova ganharia 100 pontos.

Além disso, liberava a terceira prova que era uma surpresa.

Para resolver o terceiro desafio, as equipes deveriam trabalhar de forma cooperada ou

colaborativa. Pois, dentro do PDF tinha um QR-Code que abria um vídeo com um desafio de
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raciocínio lógico e mais uma pista onde encontrar os outros três desafios. A equipe que

encontrasse as resoluções dos quatro desafios, ganhava 100 pontos e a primeira equipe a

entregar de forma correta ganharia um bônus de 50 pontos.

A primeira prova extra, retirada de Sérates (1998b), foi um desafio lógico quantitativo

envolvendo perseguição. A equipe que solucionasse o desafio ganharia 50 pontos. A segunda

prova extra, uma questão da clássica obra: O Homem Que Calculava, de Malba Tahan. A

equipe que resolvesse receberia 100 pontos, o desafio de raciocínio lógico numérico era o

seguinte:

Escreva os dez primeiros números naturais da seguinte maneira: com quatro
quatros e sinais matemáticos, uma expressão que seja igual a um número
natural dado. Na expressão não pode figurar (além dos quatro quatros)
nenhum algarismo ou letra ou símbolo algébrico que envolva letra, tais como
log, lim etc. (TAHAN, 1998, p. 194).

4 4 4 4 = 0

4 4 4 4 = 1

4 4 4 4 = 2

4 4 4 4 = 3

4 4 4 4 = 4

4 4 4 4 = 5

4 4 4 4 = 6

4 4 4 4 = 7

4 4 4 4 = 8

4 4 4 4 = 9

O último desafio do dia foi uma batalha entre as equipes na plataforma gamificada

Baamboozle, com 16 problemas envolvendo raciocínio lógico matemático. A equipe que

conquistasse mais pontos no jogo venceria o desafio e conquistava 100 pontos, a segunda

colocada levaria 50 pontos, a terceira colocada 30 pontos e a quarta colocada 15 pontos.

Para concluir o primeiro dia, foi divulgada uma prova para ser entregue no segundo

encontro do Melhor dia de todos!. Um desafio de criatividade, as equipes deveriam criar uma

animação, um vídeo curto, com os seus integrantes estudando no período da pandemia da

COVID-19.
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Encontro 12 - 04/09/2020

No segundo dia, também foram quatro provas e mais uma prova extra. A primeira prova

foi uma releitura de um desafio dos múltiplos de 4, chamada de Múltiplos de KI. Um(a)

integrante por equipe teria que falar os números de 1 até 100, porém todas as vezes que esse

número fosse múltiplo de 4, o(a) estudante deveria falar a palavra KI. Quem completasse a

prova, ganharia 100 pontos e quem fizesse em um menor tempo um bônus de 50 pontos.

Na segunda prova, as equipes deveriam desvendar os nomes de filmes e/ou séries,

através de pistas. Para isso, deveria usar o raciocínio lógico para superar a prova Mistério

S/A. Assim sendo, a equipe que respondesse de forma correta todos os 10 mistérios ganharia

200 pontos e 50 pontos de bônus para a primeira equipe que acertasse toda a sequência dos

filmes.

Em seguida, foi lançada a questão extra de raciocínio lógico numérico para completar

uma sequência numérica. A equipe que completasse a sequência de forma correta ganharia

100 pontos.

A terceira prova, ‘Pure Imagination’, foi o único desafio da SD solicitado com

antecedência. A prova consistia em animação realizada pelos membros da equipe de forma

criativa, apresentando as formas utilizadas pelos(as) estudantes para estudar durante a

pandemia da COVID-19. A entrega da prova resultaria em 100 pontos, além disso, um júri

composto por professores(as) convidados(as), iria determinar o vídeo mais criativo para

ganhar o bônus de 50 pontos.

A quarta prova era uma batalha final, através de um quiz com todos(as) os(as)

guerreiros(as) Saiyajin (estudantes). Essa batalha ocorreu na plataforma gamificada Quizizz,

com 16 desafios de raciocínio lógico matemático. A pontuação dessa prova ficou da seguinte

maneira: 50 pontos para o 1º colocado, 30 pontos para o 2º colocado, 20 pontos para o 3º

colocado, 15 pontos para o 4º colocado e 10 pontos para o 5º colocado. Dessa forma, o

ranking conquistado pelos(as) estudantes somaria para a composição de pontos para a sua

equipe.

Encontro 13 - 08/07/2020

Com objetivo de avaliar a prática de ensino gamificada utilizada pelo

professor-pesquisador durante as aulas remotas e contribuir para a elaboração do produto

educacional, em formato de uma SD, foi realizado um grupo focal. Nesse encontro, teve a

participação do professor-pesquisador, um(a) representante da coordenação escolar do
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CEEP/TIC e oito estudantes da turma do curso Técnico em Comunicação Visual, turno

matutino. O encontro aconteceu online, pelo Google Meet.

O grupo focal foi mediado pelo(a) representante da coordenação escolar e o

professor-pesquisador como observador. Com a finalidade de mediar as discussões, foi

utilizado um roteiro como referência, que consta no Apêndice C, estruturado pelo

professor-pesquisador.

O(A) mediador(a) dividiu a reunião em cinco blocos, com perguntas direcionadas por

temas. O primeiro bloco discutiu sobre o atrativo e a interação da prática de ensino

gamificada utilizada. O segundo bloco tratava da narrativa e das regras do UNIVERSO-M. O

terceiro bloco abordava sobre as pontuações, feedback e recompensas dentro da SD

gamificada. No quarto bloco, foi realizada a avaliação da SD, analisando seus pontos

positivos e negativos, como também as suas contribuições para diminuir a fobia à disciplina

matemática. No último bloco, foram exploradas críticas e sugestões, de modo a aperfeiçoar a

prática de ensino aplicada.
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo tem o propósito de apresentar e divulgar os dados coletados na pesquisa,

nessa organização utilizou-se da análise de conteúdo trazida por Bardin (2011).

De modo a responder aos objetivos desta pesquisa, os dados apresentados foram

dispostos em categorias. Essas categorias surgiram das reflexões apresentadas durante a

experimentação no UNIVERSO-M, assim como na roda de conversas e no grupo focal. Dessa

forma as seis categorias são: 1 - atrativo e interação da gamificação, 2 - elementos de games,

3 - avaliação da prática gamificada, 4 - fobia a matemática, 5 - O melhor dia de todos! e 6 - A

Sequência Didática.

4.1 ATRATIVO E INTERAÇÃO DA GAMIFICAÇÃO

A gamificação tem um enorme potencial para atrair e interagir essa geração sem utilizar

a tradicional pressão escolar. Ao utilizar elementos de games nas suas bases a gamificação

favorece essa relação, além disso estimula uma maior interação, como destaca um(a)

estudante:

Particularmente eu acho que atrai mais a gamificação é simplesmente pelo
fato de ser um jogo. E pelo simples fato de ser um jogo e tornar as coisas
muito mais leve e flexibilizadas não tem mais aquela tensão de: caramba! É
uma prova que tenho que passar! Sim, em jogos tem provas, mas geralmente
quando você está fazendo uma prova ela não é divertida, e quando você está
jogando um jogo você pode acabar se entretendo, se divertindo e você está
curtindo o que você está fazendo, inclusive acaba se tornando algo super
interessante, não fica aquele negócio monótono e chato. Sempre tem provas
novas ou desafios que acabam entretendo o indivíduo. (ESTUDANTE 1).

Dessa maneira, a gamificação cria um novo ambiente de aprendizado dinâmico,

divertido e participativo, pondera o(a) Estudante 2: “pelo fato de ser um jogo se torna algo

mais divertido, dá mais vontade de participar e de evoluir”. Enquanto, para outro(a) estudante

seu maior:
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atrativo é sair daquela monotonia de prova, testes, assuntos, escrever,
resolver questão, sair daquele negócio parado, daquele sistema de pressão e
vai para uma coisa mais lúdica, mais divertida, que interessa mais que
desperte o seu interesse em aprender. (ESTUDANTE 3).

Desde muito cedo, essa atual geração interage com os meios digitais, uma relação

natural que na maioria das vezes está associada à diversão. O aprendizado precisa ser mais

rápido, interativo e por que não divertido? (ALVES, F., 2015).

Os jogos em si foram criados para serem atrativos para crianças e jovens e
suas faixas etárias. No mundo de hoje as pessoas estão jogando, estão
utilizando esses jogos de qualquer forma, então porque não utilizar também
quando ela vai aprender? Utilizar essas ferramentas que elas já vão usar
naturalmente no dia a dia dela para outros fins além do entretenimento puro,
você mesclar a parte de diversão com aprendizado eu acho que fica um par
perfeito, e tem tudo pra dar certo, eu gosto. (ESTUDANTE 4).

Além da diversão, a interação também se destaca na prática de ensino gamificada,

melhorando a comunicação entre os(as) estudantes e o professor, como também promovendo

uma relação mais próxima entre os(as) estudantes.

Acho que pelo fato de sair um pouco do cotidiano, a gente tá sempre
resolvendo questões, estudando aquele determinado assunto e levar pra um
método mais divertido com que a gente aprende, acaba tendo uma interação
maior entre os estudantes e o professor. Então, é aquele aluno que está
acostumado a ficar só fazendo as atividades, só ficar na dele ali, acho que
acaba tendo um despertar, por conta dos jogos por conta da aquela interação
toda, acho que envolve uma interação entre todo mundo, eu mesmo me
encontrei bastante. Todos os dias achei bastante interessante e me desenvolvi
bastante até mais do que nas aulas normais, eu senti um melhor fluido, uma
maior interação, uma vontade de participar com meus colegas, falar com o
professor, de entender o assunto. (ESTUDANTE 5).

Nota-se que “a interação se torna muito evidente quando tem desafios, quando têm

desafios principalmente de turmas, turmas versus outras turmas, há um um espírito assim de

equipe mesmo e cada um vai se juntando e conversando mais”, ressalta o(a) Estudante 6.

Com a gamificação, o foco do aprendizado passou a ser os(as) estudantes. Dessa forma,

todas as estratégias foram pensadas nas experiências dos(as) estudantes, o centro do

UNIVERSO-M. Assim, foi possível fortalecer a relação estudante-professor melhorando a

comunicação.

Na relação com o professor acho que ajudou bastante, porque para o
professor adotar esse método ele teve que pensar no que os estudantes deles
gosta, então, só em ele em pensar assim direcionadamente pra gente acho
que já cria esse laço maior e já faz com que a gente fique mais próximo entre
a gente. E como toda essa parte de dentro jogo, um jeito de ganhar pontos é
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interagir então, de uma forma ou de outra acaba que a gente interage até
mesmo além da forma de professor a gente acaba vendo o professor como
amigo também. Porque fica tudo tão lúdico, porque às vezes acaba tendo a
ideia, de que o professor, é claro o professor deve ser 100% respeitado mas,
é na parte acadêmica ele fica assim, não como naquela forma engessada, mas
ele também pode acabar participando da brincadeira e todo mundo dando
risada, então vira como uma imagem de um amigo também, então acho que
colabora bastante. (ESTUDANTE 4).

Decerto, a gamificação como estratégia de ensino, proporciona aos(às) estudantes a

percepção de um(a) professor(a) mais amigável e próximo. Como também, na gamificação é

possível realizar uma avaliação escolar dinâmica, valorizando o percurso percorrido pelos(as)

estudantes não limitando-se apenas aos tradicionais modelos de testes e provas.

Por ser uma estratégia assim, de um jogo, como se fosse assim elementos de
jogo que a gente meio que não percebe que está sendo avaliado nas coisas
que a gente faz, porque é uma coisa tão leve, tão leve assim, que acaba não
tendo aquela pressão de ser uma avaliação de aquilo ali vai depender de sua
nota porque tem muita gente que às vezes até aprende, mas porque é prova,
teste, porque tem esse nome, porque tem tempo fica com a sensação ruim,
acaba se atrapalhando não consegue responder, esquece. Então, esse jeito
acho muito mais proveitoso, ainda mais porque com a gente é processual,
então a gente não pega e diz assim: hoje é dia de prova e hoje você vai ter
que conquistar tantos pontos, na verdade todos dias você está conquistando
seus pontos ali, isso contribui muito, isso é muito legal no meu ponto vista.
(ESTUDANTE 7).

Dessa forma, ao criar atividades para a verificação ou avaliação da aprendizagem,

devem ser pensadas estratégias que possam cativar e estimular os(as) estudantes a utilizarem o

seu tempo, compartilharem o seu conhecimento, de modo a contribuir para alcançarem seu

aprendizado.

4.2 ELEMENTOS DE GAMES

A presença de determinados elementos pode tornar os games mais engajadores ou não,

transformar em experiências nas quais as pessoas queiram permanecer por um período maior

ou sair logo do jogo (ALVES, F., 2015). Desse modo, a escolha dos elementos de games que

farão parte da gamificação proposta deve associar as mais diversas estratégias para conseguir

atrair, motivar e engajar o maior número de estudantes.

É preciso levar em consideração as múltiplas preferências, como se pode ver nos

depoimentos a seguir: “os jogos que mais me chamam atenção são jogos de tenham ação e

mais estratégia, eu prefiro pensar algo que eu faria naquela situação”, pontua o(a) Estudante 8,
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ao passo que o Estudante 3 diz: “eu também prefiro jogos de tabuleiros, de cartas por exemplo

buraco que te ensinam a ter mais astúcia, ser mais rápido no pensamento eu prefiro jogo ao

vivo mesmo, sem ser digital”.

Por isso, o(a) professor(a) deve ficar atento(a) para utilizar ao máximo esses elementos

de games. Na maioria dos jogos, costuma-se ter presentes elementos como narrativa, regras,

pontuações, placares, recompensas e feedbacks. Explorar esses recursos, dará ao(à)

professor(a) instrumentos para construir um sistema gamificado envolvente.

No contexto da disciplina matemática, esses elementos podem contribuir para uma

melhor interpretação e assimilação do conteúdo. Além disso, algumas das regras presentes

nos games estimulam as tomadas de decisão e podem mudar de forma positiva os

comportamentos.

As regras foram um meio de facilitar a vida do estudante em um processo de
entendimento da matemática. O estabelecimento de regras na gamificação
acabou facilitando esse processo de pontos pra passar na unidade. As regras
como se fosse estabelecendo miniobjetivos para passar se alcançar, quando
você alcançava este objetivo você ganhava um ponto, uma pontuação e aí
facilita no processo de ascensão de sua pontuação, as regras nesse caso além
delimitar comportamento e disciplinar o comportamento dos estudantes
também facilitou no processo de ascensão da pontuação. (ESTUDANTE 1).

Em outros termos, nos games, os(as) jogadores(as) aprendem as regras e as respeitam

para conseguir a sua evolução no jogo. Analogamente, os(as) estudantes buscarão respeitar as

regras estabelecidas para alcançar seus objetivos escolares.

As regras são bem equilibradas e elas ajudam muita gente, porque os pontos
que você consegue alcançar no jogo não se limitam a só um dia lá que você
vai tirar aquele dia pra você fazer uma prova, que vai valer um monte de
pontos, às vezes aquele dia você não tá bem. E aí eu acho que elas ajudam
muita gente nesse quesito, você pode fazer várias coisas e de repente você
não é boa em uma coisa lá, mas as outras coisas que você faz que estão lá
nas regras te fazem ter um bom desempenho, uma boa pontuação final.
Também acho que elas são importantes porque elas têm critérios, sem
critérios a gente não vai a lugar nenhum, com baderna, então como elas têm
critérios você sabe porque foi que você ganhou aqueles pontos e você tem
uma justificativa pra tudo está tudo ali certinho, bem não é rigoroso é tipo
bem certo. (ESTUDANTE 7).

Além disso, um(a) estudante relaciona as regras como forma de direcionar

comportamentos.

a escolha das regras acho importantes nesse quesito porque se você criar as
regras certas, você pode direcionar o comportamento dos seus usuários, do
seu jogador para que ele aja de acordo, pra que ele produza o que você quer
que ele apresente no final, se você quer ele lhe entregue tal resultado, se
direcionar a regra pra isso leva pra esse lado. (ESTUDANTE 4).
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Assim como as regras são importantes para o sistema gamificado, uma boa narrativa

também enriquece o ambiente estimulando o raciocínio lógico, um maior envolvimento e uma

maior interação de todos e todas, como relata o(a) estudante:

Eu lembrei muito do filme, porque um filme sempre tem uma história, um
contexto, uma trama e por isso que a gente se emociona com um filme, ri,
chora, sente medo porque a gente se sente parte. Com a narrativa dentro do
jogo a gente tá que sentindo parte do jogo que está acontecendo, por mais
que não seja uma história real com um vilão mesmo, mas é uma coisa que
faz com que a gente se sinta muito parte e eu acho que isso acaba fazendo
muita gente, inclusive eu, querer muito participar, querer muito mais
participar do que tivesse em uma sala de aula normal com um professor
explicando no quadro e com esse jeito de transformar, o jeito que a gente
aprende é muito legal porque causa muita interação com as pessoas.
(ESTUDANTE 7).

Outros elementos também são apontados pelos(as) estudantes como formas de incentivo

para sua maior dedicação nos estudos e para sua participação mais ativa durante as aulas de

matemática.

Mas, só pelo simples fato de ter uma recompensa acaba estimulando as
pessoas também, mas vai variando de pessoa pra pessoa, particularmente me
estimulou a ir atrás de determinada recompensa, mas vai variando às vezes a
pessoa se contenta em participar e se divertir. (ESTUDANTE 1).

De fato, para os adolescentes e jovens, a recompensa precisa surgir muito rapidamente,

de preferência que permita satisfazer seu objetivo mais urgente e em curto prazo.

Similarmente, o(a) estudante busca alcançar o mais breve possível uma pontuação para obter

sua aprovação na prova ou na unidade, enquanto o professor busca motivá-lo a buscar

conhecimento efetivando o seu aprendizado.

A vitória é o principal em cada jogo, o sistema de pontuação, é coisa que o
professor tende não gostar quando o aluno pergunta se vale ponto? “Eu só
irei fazer se for valer ponto! Isso faz uma relação também, a pontuação é um
estímulo, é o que estimula, você vai dizer é triste ah! Ele não está fazendo
porque ele quer aprender, a motivação principal normalmente não é
aprender, e sim, é se beneficiar com algo, só que às vezes a visão de que
aprendizado é um benefício ainda não existe e sim que ele quer ganhar
alguma coisa que ele vai ganhar aprendizado ele só perceber depois que
aprendeu. (ESTUDANTE 4).

O sistema de pontuação escolar é um dos temas preferidos dos(as) estudantes para

resumir o seu desempenho. Entretanto, quando se trata do universo dos games, eles associam

a pontuação obtida com a sua evolução, a sua experiência e a sua interação no jogo.
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O sistema de pontuação e evolução dentro do jogo, é uma coisa que tem em
quase todos jogos até nos mais clássicos é o que mais se prende no jogo é
querer evoluir e melhorar, é muito importante para um jogo. Se trouxer para
dentro aprendizagem, quando você está jogando você está interagindo e a
partir dessa interação quanto mais você interage o jogo te recompensa com
pontos, mais você aprende. Os alunos em geral perguntam se vale ponto é
por causa da falta de cativação que os estudos traz para eles, para eles o
estudo é algo obrigado pelos pais e eles só não podem perdem de ano, o resto
meio que não importa, se não for pra perder de ano eu também não vou
fazer, então a proposta da gamificação visa corrigir esse problema cativar os
alunos a estudarem e não ficar lá vou passar de ano ou não vou passar de
ano? (ESTUDANTE 7).

Conseguir fazer essa associação com o mundo dos games é uma excelente alternativa

para atrair e estimular os estudantes a focar no seu conhecimento e não se limitar a passar na

prova ou na unidade.

Eu acho que a pontuação e os bônus que a gente ganha durante todo o
processo não servem só pra passar a gente passar de ano, pra ter algo pra
querer ganhar e fazer alguma coisa, e sim ter aquele sentimento de satisfação
de dever cumprido e também de estudar, tudo gira em torno do estudo, do
conhecimento. Então, acaba que a gente faz pelo ponto, mas inconsciente faz
também pra poder aprender, até porque torna mais fácil o aprendizado, e vai
pra ter esse sentimento de conquista, de dever cumprido, de satisfação
mesmo. (ESTUDANTE 3).

Ao mesmo tempo, é importante mostrar aos(às) estudantes os seus avanços, suas

dificuldades em uma velocidade maior, de modo que eles possam responder na mesma

velocidade que responderiam se estivessem no game. Os feedbacks são ferramentas utilizadas

na educação mas, na maioria das vezes, ficam restritos aos momentos de avaliação formal. No

entanto, no mundo dos games é uma forma natural de acompanhar sua evolução e ajudar na

tomada de decisão do(a) jogador(a)/estudante.

O feedback também foi muito importante pra gente aprender a se programar,
a saber como a gente vai fazer cada coisa e também saber como é que estão
as outras turmas em relação da gente, tem alguém muito perto da gente? Ou
a gente tá muito perto? Ou a gente tá muito perto de chegar no primeiro
lugar ou não tá? Se a gente conseguir tal prova, a gente consegue vencer!
Esse jeito de olhar e comparar e conseguir montar uma estratégia, a
pontuação, os feedbacks são importantes para a gente conseguir fazer isso e
não desanimar. (ESTUDANTE 7).

No momento em que utilizam o seu raciocínio lógico para definir suas estratégias de

avanços nas fases da gamificação, os estudantes também usam os feedbacks como forma de

incentivo para o seu sistema de pontuação.
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Fiz um trabalho. Recebi o resultado incentiva pra poder fazer o próximo,
então, se tenho que correr atrás mais ainda pra poder alcançar, se eu estou
bem na frente posso ir relaxando mais um pouco não preciso me estressar
tanto. (ESTUDANTE 4).

Quanto mais o estudante é provocado a usar o seu raciocínio lógico para tomar decisões

no game, mais autônomo ele se torna na construção do seu conhecimento. Completando o seu

pensamento, o(a) Estudante 4:

É uma coisa que tem que ser desenvolvida nas pessoas em geral, a pessoa
que tem o raciocínio lógico mais desenvolvido, ela consegue pensar rápido.
De fato, raciocinar de maneira lógica traz benefício, na gamificação como é
um game o tempo está contando, é um dos fatores essenciais para conseguir
uma pontuação boa. (ESTUDANTE 4).

Da mesma forma, outro(a) estudante descreve como utiliza o seu raciocínio lógico para

responder aos desafios apresentados na SD: “por exemplo, eu sei que existem atividades que

vão me dar pontos extras, vou calcular e dividir determinados dias para alcançar essas

pontuação”.

Antes de mais nada, cabe ao professor avaliar quais elementos são importantes para

cada construção do seu sistema gamificado. O importante nesse processo é estar disponível

para as críticas e sugestões. Como a gamificação é um método centrado nos(as) estudantes,

nas suas experiências como jogador(a), nada melhor que ouvi-los(as) também.

4.3 AVALIAÇÃO DA PRÁTICA GAMIFICADA

Na perspectiva de Libâneo (2005), é necessário aos(às) educadores(as) tomar decisões

pedagógicas sobre objetivos e modos de como agir em prol da promoção da aprendizagem de

sujeitos inseridos em contextos socioculturais e institucionais concretos. Libâneo chamava

atenção para a complexidade da realidade educacional, envolta em crises, sujeita a indecisões,

pressões sociais e econômicas, e diante de destruição de crenças e utopias. Mesmo após tanto

tempo, ainda podemos perceber cenário semelhante. Portanto, avaliar a sua própria prática de

ensino e estar aberto para essas mudanças impostas pela atual cultura digital não é mais uma

opção do(a) educador(a) e sim uma exigência da nova rotina escolar. A gamificação é uma

poderosa ferramenta para atingir a chamada geração dos jogos e um caminho possível como

destaca o(a) Representante da coordenação:
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Tudo que desenvolvem o raciocínio lógico é benéfico. Uma maior
concentração do estudante quando ele quer competir, quer avançar e acaba se
concentrando mais, e ajuda assimilar o conteúdo, superar desafio muito bom
quando se é jovem, uma coisa que veio para ficar, porque pensei que fosse
coisa do professor Raimundo, acho que estimula e desenvolve a criatividade,
liderança, interatividade e a pessoa aprender a superar desafio, é ótimo.
Espero que os nossos professores se apaixonem pelo novo e consigam passar
para os alunos, esse novo modelo de aprendizagem que é muito bom.
(REPRESENTANTE DA COORDENAÇÃO).

Essa geração atual não aceita mais participar de aulas nos moldes tradicionais, baseadas

quase que exclusivamente na exposição oral realizada pelo(a) professor(a). Nesse sentido,

cabe ao(à) professor(a) uma reflexão sobre o seu agir pedagógico e buscar mecanismos para

acompanhar a velocidade de transformação vivenciada pela sociedade.

Ou vai ou racha! Lei de seleção natural, o professor vai acabar de qualquer
forma tendo que se adaptar a isso, porque o mundo não é mais o mesmo, a
gente está no século 21, e o século 21 de 20 anos atrás não é mais o mesmo
de hoje, nem o de 10 anos atrás não é o mesmo de hoje, a gente está em
constante mudanças e as mudanças estão vindo muito rápido. As pessoas que
estão sentadas para poder assistir as aulas não pensam mais da mesma forma
do que antes, as pessoas elas sentem diferente, elas pensam diferente, então
não vai dar mais pra fazer aquele mesmo tipo de educação de antes, não sei
se funciona mais hoje. (ESTUDANTE 4).

Para concluir o seu pensamento, o(a) mesmo(a) Estudante traz:

O professor é com certeza uma das profissões mais desvalorizadas, mas que
precisa de uma reforma, tanto no salário quanto de formação mesmo, porque
se o mundo está mudando, as coisas assim não dá mais pra você bater o pé e
dizer: eu só sei fazer assim, porque eu só sei aprender de outro jeito, se você
só sabe ensinar de uma forma e eu só sei aprender de outra e a gente não
conversar na mesma língua nunca vai dar certo, entende? acho essa questão
que tem que ser revista também. (ESTUDANTE 4).

A reflexão apresentada pelo(a) estudante pode até parecer um desabafo, mas não é! É

um sinal muito forte sobre a importância desse debate no campo da educação, sobre novos

métodos e novas estratégias para uma geração com um grau de insatisfação muito grande com

a escola.

Seguramente, é uma decisão complexa e deve refletir o fazer pedagógico de cada

professor(a). Entretanto, vale salientar o perfil da atual geração e sua predileção para práticas

de ensino ativas que favoreçam o seu protagonismo. Assim sendo, a gamificação pode se

firmar como uma estratégia didática presente nas escolas.

O modelo de gamificação para ensinar as coisas é realmente o futuro, a nova
forma de ensino vai ter que aderir isso, vai ter que ensinar ao aluno novas
táticas de improvisação, de atividades, proatividade, destreza, altruísmo,
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competitividade tudo isso a gente aprende no jogo, então isso com certeza
seria implementado as outras áreas que serão ensinadas décadas futuras que
vai estar associado a ensinar ao estudante como ele pode lidar com o
mercado de trabalho uma das maneiras que com certeza irá existir até por
causa até mesmo as crianças atualmente estão entrando em contato com
jogos frequentemente, uma das maneiras que vai existir será pelos jogos.
(ESTUDANTE 1).

Para começar avaliar a prática gamificada desenvolvida é necessário associar a parte

teórica aos elementos de games (dinâmica, mecânica e componentes), destacando os pontos

que mais se aproximam ou mais se afastam da gamificação.

Se bem que, ao começar essa avaliação, os(as) estudantes seguiram o caminho de

avaliar primeiramente o sujeito histórico que conduziu e evoluiu durante todo esse processo.

Dessa maneira, preferiram identificar pontos presentes no comportamento do professor que

mais se relacionavam com a cultura contemporânea.

eu acho que sim, porque primeiro eu acho que o professor já tem muito
conhecimento de games, dá impressão de que tem isso na vida pessoal dele,
ele fala de filmes, desenhos do mundo pop essas coisas assim, mesmo em
geral, que não seja totalmente atual, enfim. Que ele sempre traz citações e
sabe falar sobre esse tipo de assunto com a gente que é aluno, acho que isso
acaba refletindo na parte docente do professor, porque todo processo em
geral ele acabou virando um jogo incrível, que eu nunca pensei que estaria
vivendo uma aula dessa forma, entende?! Então, linguagens de códigos, ou
citar referências mesmo de coisas do mundo pop, tudo isso assim por mostra
que ele está inserido no mundo dos games também. (ESTUDANTE 4).

Nessa mesma linha, outro(a) estudante acrescenta sobre a interação do professor com

os(as) estudantes e o incentivo para a sua participação nas aulas.

Não só parece que ele leva pra vida pessoal, inclusive que o nosso professor
usa muitas blusas de vários temas e leva a gente pra esse meio também. Ele
não busca só entrar tipo levar o conteúdo na aula e pronto, e acabou ele
busca o meio interativo para os alunos deles também participarem.
(ESTUDANTE 5).

Enquanto que o(a) Estudante 7 destaca que a forma como o professor se relaciona com a

turma favorece a identificação dos(as) estudantes com o professor, e acrescenta também que a

sua linguagem contribui para uma melhor comunicação com a turma.

Está sempre se relacionando com mundo pop com a gente é que uma
identificação do aluno com a parte do professor e faz com que a gente fique
mais próximo, não fica aquela figura de professor que está lá longe, bem
inalcançável que não tem nada haver com a gente, ele mostra que é uma
pessoa tipo bem próxima da gente, que conversa com a mesma linguagem
com a gente, ou pelo menos tenta, é pode ser que algumas pessoas não ache
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isso, mas eu acho que ele se comunica muito bem com a gente sim.
(ESTUDANTE 7).

Finalizando a avaliação do professor, destaca o(a) Estudante 2: “eu, como alguém que

passo pelo menos 90% do meu tempo jogando ou assistindo anime, acho muito legal como o

professor usa esse conhecimento que ele tem nessas áreas para fazer uma imersão muito boa

no jogo”. Já para o(a) Estudante 3, as características pessoais do professor são incorporadas

ao jogo: “por exemplo, Raimundo já tem essa dinâmica de ser divertido, de ser brincalhão, de

ter ideias inovadoras. Essa forma que o professor Raimundo faz é característico dele. É

basicamente ele, só que em que forma de jogo”.

É importante ressaltar que essas pontuações destacadas pelos(as) estudantes a respeito

do seu professor não inviabilizam a adoção da gamificação como método para professores(as)

que têm essas características. À medida que o(a) professor for se aprofundando nesse universo

será tomado por um entusiasmo e uma motivação tão grande que ‘log...log’ estará como um

verdadeiro Saiyajin20.

Essas observações dos(as) estudantes são fruto da prática de ensino gamificada

desenvolvida pelo professor pesquisador que se dedicou a conhecer sobre esse mundo. Antes

da gamificação, ele não era imerso nessa cultura. Salienta-se que é o método que favorece

essa interpretação dos(as) estudantes, o método é maior que o indivíduo, porém, quem tiver

ou adquirir essas habilidades ou conhecimentos no mundo dos games terá uma comunicação

mais eficiente com essa geração.

Quando se concentra na avaliação da prática de ensino gamificada aplicada, o(a)

Estudante 1 relata: “eu percebo pela clara exibição do raciocínio lógico nos desafios, as

recompensas também, o divertimento, a raiva tudo isso que envolve o jogo normalmente, a

gente passa tudo isso com a gamificação”.

Os desafios e os elementos de games utilizados despertaram emoções e incentivaram a

construção de estratégias para o progresso no jogo, além disso, segundo outro(a) estudante a

narrativa foi importante para se localizar na competição:

e dos elementos de gamificação que eu vejo nas coisas que ele faz com a
gente é principalmente a narração do jogo porque ele está sempre lembrando
pra gente em qual universo a gente tá ali naquele momento da aula do Qmat,
ele tá sempre lembrando dos elementos que a gente tem, dos pontos que a
gente tem pra conseguir, o nosso próprio ranking que é divulgado

20 Log...log é uma brincadeira utilizada durante a aula que faz referência ao conteúdo logaritmo, para expressar
que muito rapidamente irá acontecer algo. Neste caso, em especial da transformação em Saiyajin, faz alusão a
uma raça de guerreiros no anime e mangá Dragon Ball e suas sequências adaptativas, Dragon Ball Z, Dragon
Ball GT e Dragon Ball Super.
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quinzenalmente nos lembra dessas coisas tá tudo muito ligado a esses
elementos de games, e a gente tá sempre ligado que a gente está naquilo ali e
a gente não esquece, a gente está naquele tipo de competição as essas coisas
a gente não esquece que tá naquela competição, então eu posso ressaltar a
narração mesmo do enredo do jogo. (ESTUDANTE 7).

Para Burke (2015), nas soluções gamificadas, inclusive na educação, esses objetivos

devem ser focados nos(as) jogadores(as)/estudantes e não nas instituições. O ponto de partida

e de chegada precisa ser os(as) estudantes, suas motivações, seus interesses e seus objetivos.

Desse modo, é possível atingir um engajamento maior desses e dessas estudantes de modo

alcançar seus objetivos.

Nesse sentido, outros pontos também contribuíram para o sucesso da prática de ensino

gamificada desenvolvida, como relata o(a) Estudante 1:

da metodologia eu gostei bastante a questão de associar, por exemplo, ele
incluiu o universo de animes, eu achei bastante interessante isso, por mais
que eu não assista Dragon Ball, eu gostei bastante ele colocar uma coisa
relativamente atual, ou seja, uma linguagem atual, uma linguagem que a
gente consiga entender, uma linguagem de games também. (ESTUDANTE
1).

A linguagem torna a comunicação mais assertiva. Além disso, o processo mais

dinâmico favorece percorrer a unidade escolar sem a preocupação das avaliações tradicionais

promovendo o seu conhecimento.

O ponto mais positivo pra mim é a forma como tudo é levado e ver meu
resultado no final, porque você para e até pensa assim: pô eu conseguir fazer
tudo isso! E você meio que não percebeu, nem sentiu aquela pressão, que a
gente acaba sentindo nas aulas normais, e a gente fica satisfeito com a gente
mesmo, sabe pode ainda melhorar porque acaba que fica tão leve, tão leve
que nem parece que fez aquele esforço todo assim sabe?! Né, que a pessoa
não se esforce, mas não fica pesado, então acho que é a parte que eu mais
gosto. (ESTUDANTE 7).

Assim sendo, a gamificação conquistou a preferência de alguns(mas) estudantes ao

trazer a diversão ao seu processo de aprendizagem, como revela o(a) Estudante 4:

pra mim a melhor parte já está na minha cabeça aula normal é aula de
gamificação, isso me dá muita felicidade eu me sinto muito satisfeito em
poder pensar dessa forma, que tipo assim, ah! É um método inovador,
inovador eu já estou nesse método assim por quase três anos, então pra mim
me dá muita satisfação em poder participar do processo. (ESTUDANTE 4).

Mesmo com todo o entusiasmo, o(a) Estudante 4 apontou o que menos lhe agradou

nessa experiência de gamificação:
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às vezes na metodologia na sala quando tem muitas pessoas, por exemplo,
quando tem uma chamada que tá 100 pessoas na sala e só tem 9 questões
para responder, então só 9 pessoas vão falar, acho que isso tinha que ser
maior, tinha que ter mais questões, sempre tendo a parte de a gente trazer as
nossas próprias questões mesmo trazendo ainda sim fica sobrecarregado e
não dar espaço pra todo mundo, então, acho que tinha que ter mais questões
para responder para ter mais chance de mais pessoas para participar. só isso e
mais nada o resto está ótimo. (ESTUDANTE 4).

Uma das formas de ganhar pontos nessa estratégia gamificada é explicando uma

questão do conteúdo da semana, por isso a preocupação do(a) estudante. Mesmo que não

consiga responder às questões da apostila por causa da quantidade de estudantes nas aulas,

sempre a última pergunta da apostila é uma questão de vestibulares ou do Enem trazidas pelos

próprios(as) estudantes.

Por outro lado, ele demonstra ter compromisso com o seu desenvolvimento acadêmico,

além de ter domínio sobre as regras do game. Sem dúvidas, a reflexão trazida mostra a

necessidade do planejamento e utilizar-se da escuta para aprimorar a experiência para o(a)

estudante, o foco da gamificação.

Para outro(a) Estudante:

Esse negócio de pontos negativos pensando no geral não tem nada que
precise ser retirado, só no particular, assim mesmo, porque acontece que nem
todo mundo concorda com tudo, né, mas assim no geral mesmo não precisa
tirar nada do que tem. (ESTUDANTE 7).

Ao tempo que, o(a) Estudante 1 ressalta a opcionalidade como uma característica para

ser preservada:

A gamificação do professor Raimundo atualmente é opcional, ela não é
obrigatória, eu acho que isso deveria continuar também, porque os
estudantes não são obrigados a participar de um jogo. Isso varia de pessoa
pra pessoa, nem todo mundo gosta de ficar jogando jogo, por exemplo tem
colégio que fazem gincanas, mas não é todo mundo que gosta de participar
de uma gincana, não é todo mundo que gosta de ficar fazendo esse negócio.

E indica uma alternativa a seguir:

Manteria o caráter opcional e a gamificação seria só apenas uma maneira
extra de conseguir uma pontuação. Por exemplo, se um aluno ele quisesse
manter a sua prova e seu teste deixei ele fazer sua prova e seu teste, não
obrigaria a ele fazer a gamificação, porque perderia todo o sentido, a
gamificação acabaria se tornando como se fosse um trabalho e não uma
maneira de divertimento. (ESTUDANTE 1).

No entanto, o entusiasmo com a gamificação despertou outras reflexões como:
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Poxa gente, eu já estava aqui imaginando todo dia uma gamificação. Que o
sistema educacional fosse só isso, que nem não tivesse mais prova, nem
tivesse mais nada que fosse assim só gamificação, toda aula é jogo, toda aula
é isso. Por mim estaria ótimo, não existe mais nenhum outro tipo de sistema
educacional, é tudo gamificação, joga tudo fora, entendeu?! Joga fora o que
temos, troca só pra gamificação, por mim, eu acho ótimo, já estou aqui
imaginando na minha mente está tudo certo, já consigo ver claríssimo, vai
ser massa, quero participar. (ESTUDANTE 4).

Uma das características marcantes da geração dos jogos é a ‘atitude’- a maneira pelo

qual enxergam as coisas, expressando-se de forma irreverente e às vezes de forma muito ácida

(PRENSKY, 2012), como exalta o(a) Estudante 2: “o sistema educacional é falho, apenas a

gamificação dará certo”. Percebe-se que esses e essas estudantes estão envolvidos(as)

profundamente com a gamificação, transportando-a para um lugar sagrado, um mundo

perfeito, no qual existe ordem, beleza e todos desejam permanecer conectados no “círculo

mágico”, como retratado por Huizinga (2000).

Por saber da temporalidade do jogo, os(as) estudantes querem ficar ao máximo no seu

círculo mágico, onde lá eles e elas conseguem respeitar as regras, tomar decisões e terem

feedbacks rápidos dos seus avanços (CRUZ JUNIOR, 2017). Por isso, viram grandes

entusiastas desse modo de aprender, e por perceberem-se protagonistas nesse processo.

Em alternativa à vida real, na qual estão vulneráveis ao fracasso, à insegurança e à

pressão que vivenciam no ambiente escolar, os(as) estudantes preferem imergir no mundo dos

games, que para eles é o caminho mais natural para o seu desenvolvimento, uma vez que

utilizam essa linguagem de comunicação em seu cotidiano.

Assim sendo, é importante pontuar o quanto esse sistema gamificado conseguiu

envolver, motivar e engajar os(as) estudantes, e foi possível modificar comportamentos e

atitudes. Logo, o ponto que primeiro é notado é a quantidade de estudantes participantes das

aulas com grande envolvimento e interação, inclusive destacado pelo(a) Representante da

coordenação.

as suas próprias aulas de matemática mostram isso, eu estou acompanhando
os outros professores, as outras aulas e nas suas aulas a gente tem um maior
número de alunos então, eu acredito que esse sistema de gamificação
funciona como motivação, como interação, como estímulo eu acho que é o
próprio resultado da quantidade de alunos que assistem suas aulas, eu tomo
notas de quantas pessoas estão assistindo dá pra gente poder ter uma
dimensão da importância desse trabalho. (REPRESENTANTE DA
COORDENAÇÃO).

Os(As) estudantes apontam o esforço e a dedicação de todos e todas nas aulas como

destaque da gamificação que contribuiu com o aprendizado. Além disso, a atmosfera
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desenvolvida no UNIVERSO-M, oriunda do mundo dos games, foi importante para essa

participação. A cada nova aula mais estudantes apareciam e havia mais interação.

O Número de alunos que assistem, a diferença é justamente com nosso
professor Raimundo, a matemática por exemplo, no nosso meio, assim no
colégio, é a uma das matéria que, os alunos têm mais dificuldade de em parar
e de gostar, e a gente ver que o desempenho, o esforço de todo mundo de
estar ali para competir, uma competição saudável, de ter uma conquista, de
uma pontuação, de ter uma participação isso tudo já mostra que a
gamificação ela causa um engajamento ela causa um esforço dos alunos de
querer participar, se dedicar mais e consequentemente a gente aprende com
isso. (ESTUDANTE 5).

“É a matéria que tinha tudo pra ter muito poucos alunos interessados, principalmente

agora em EaD, mas com essa metodologia a gente vê o oposto acontecendo”, destaca o(a)

Estudante 7. Assim também, outro(a) estudante enfatiza que a disciplina se tornou querida por

utilizar dessa estratégia.

Tirando o nosso contexto, da nossa escola, com o nosso professor Raimundo
a matéria que tende a ser a favorita, o professor que tem assim, vamos dizer
tem o maior número de fãs é a matéria de educação física, porque lida com
jogos, lida com competição lida com tudo isso. (ESTUDANTE 4).

Em relação ao challenge QMAT CEEPTIC 2020, os(as) estudantes destacaram a

motivação, a participação e a diversão como aspectos que estimularam para a evolução do seu

aprendizado. Isso pode ser notado nas palavras do(a) Estudante 4: “Sim! Me motiva e

estimula a continuar fazendo atividades, com rotina e evita que eu caia na procrastinação”,

como também no que diz o Estudante 5: “Estou gostando sim, o que mais chama atenção com

certeza é o fato dos alunos quererem se dedicar mais ao aprendizado para evoluir.”, enquanto

que o(a) Estudante 6 deu ênfase às diversas estratégias avaliativas que contribuíram para a sua

evolução na unidade:

Sim, tenho gostado muito, pois não é só prova e teste que vale nota e sim um
conjunto de coisas. Há um pressuposto na PNL que diz: "A variável mais
flexível controla o sistema". Nesse sentido, quando você nos dá mais opções
de conseguir pontos você nos permite sair da mediocridade e chegar ao topo.
Ou seja, chegar no 8, 9 e até mesmo 10. Entretanto, vai além disso, pois
essas notas são consequências da nossa jornada. E como na música da Miley
Cyrus "The Climb" é a escalada que importa e não o quão rápido você
chegou ao objetivo. Desse modo, curtimos cada passo, desde ver a aula de
um novo conteúdo, fazer atividade e explicar no quadro. Esquecemos qual
nota vamos ter no final da unidade e buscamos aprender e ter uma
competição saudável com os nossos colegas sobre quem vai ser o rei ou
rainha da semana e assim se sucede até chegar o fim da unidade e vermos
que evoluímos e aprendemos. (ESTUDANTE 6).



83

A maneira divertida de acumular pontos do game para se reverter em pontos da unidade

escolar (recompensas), mediante as diversas plataformas gamificadas, contribuíram para um

maior engajamento dos(as) estudantes. Além disso, por ter um feedback mais rápido foi

possível perceber a evolução durante todo o processo, bem como a criação de novas

estratégias para alcançar os objetivos propostos.

Os pontos que mais me chama a atenção é a distribuição de pontuação ser
bem diversificada, o melhor dia de todos e os Quizzes, para falar a verdade
os quizzes é uma das coisas que eu mais gosto, pois é um jogo normal só que
com o assunto que estudamos, eu não sei explicar bem em palavras mas é
como se você estivesse jogando com amigos e disputando pra ver quem vai
ganhar, há uma adrenalina nisso tudo e um sentimento de competição muito
bom. (ESTUDANTE 6).

Em relação aos pontos negativos do challenge QMAT CEEPTIC 2020, os(as)

estudantes apontaram a questão do envolvimento da sorte nas plataformas gamificadas,

destacada pelo Estudante 1, logo a seguir, de modo que ela possa interferir na pontuação final

da partida. Além disso, não ter uma rotina que estimule o hábito de revisar os conteúdos

trabalhados.

Estou gostando em parte, a única coisa que não curto muito é a sorte
envolvendo os quizzes, sei que em jogos isso é presente, mas não gosto de
ser tão dependente a isso como é mostrado no quiz, essa aleatoriedade,
acabou me deixando menos empenhado a participar do QMAT, fazendo com
que eu faça apenas o necessário para ganhar a pontuação na unidade.
Acredito que os jogos deveriam ter sorte sim, mas não depender tanto delas,
gosto de coisas mais justas, mas é um interesse e gosto individual.
(ESTUDANTE 1).

E para o(a) Estudante 6:

Sobre os pontos negativos eu não vejo nenhum, mas tenho alguns pontos que
eu acredito que precisa melhorar. Um deles é de alguma forma, trazer um
conteúdo antigo para revisarmos seja pelo Quizz ou pelo quadro, agora se
vai valer ponto ou não eu deixo com você, acho isso importante pois uma
das grandes falhas da escola é não nos ensinar a revisar, acabamos
aprendendo o assunto, fazemos a prova, vamos para outra unidade e
esquecemos o assunto anterior pois não revisamos e sem essa prática nosso
cérebro esquece. (ESTUDANTE 6).

Para Alves, F. (2015), a sorte é um dos elementos dos games que contribui para a

movimentação dos(as) jogadores(as)/estudantes dentro do sistema gamificado. Desse modo, é

compreensível a preocupação do(a) estudante, que não gostaria que a sua evolução no sistema

gamificado fosse resultado da sorte. Ainda que o(a) estudante tenha destacado a sorte como

elemento principal da sua evolução nesse game, não era o único elemento decisivo para o seu
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crescimento no jogo; responder as perguntas corretamente e utilizar seus power-ups (poderes)

contribuíam mais decisivamente para o seu progresso. Além disso, era possível evoluir

realizando outras atividades no QMAT CEEPTIC 2020.

Embora os professores peçam para os(as) estudantes revisarem sempre os conteúdos

abordados, esse hábito, de modo geral, não faz parte da prática de estudos dos(as) estudantes.

Decerto, a gamificação pode ser adaptada em quase todas as áreas (ALVES, L.; MINHO;

DINIZ, 2014), no contexto da educação pode contribuir também com esse papel de revisão,

apresentando o conteúdo de uma maneira mais divertida e dinâmica.

Uma vez que a experiência com a SD gamificada, desenvolvida pelo professor de

matemática, conseguiu apresentar a disciplina de uma maneira divertida, dinâmica,

estimulando o raciocínio lógico e com uma linguagem eficiente para essa geração dos jogos,

naturalmente, esses(as) estudantes iriam desejar em outras disciplinas

Até porque o incentivo da gamificação é a interação, de tipo de ter
características de jogos, a competitividade faz com que mais alunos queiram
ter mais foco naquilo, queiram ganhar, então, se mais professores aderissem
seria interessante, os alunos teriam um desempenho maior. (ESTUDANTE
5).

Corroborando,

Sim, é uma ideia muito legal, teria que fazer várias adaptações, mas eu
gostaria de ter em outras matérias, eu tentei imaginar como seria em outras
matérias porque encaixa perfeitamente com matemática, mas física por
exemplo acho uma matéria dificílima acho que seria muito bom esse tipo de
avaliação nessa matéria. (ESTUDANTE 3).

O(a) Estudante 6 acredita que é uma alternativa para ressignificar o olhar sobre a escola.

Eu acho que iria mudar muito a forma como os alunos vêem a escola, porque
geralmente, o pessoal diz: “ah eu tenho que ir pra escola!”, tipo ver como
algo ruim, se isso existisse em outras matérias, eu acho ia mudar muito a
percepção deles sobre a escola e o modo como eles aprendem.

Embora existam desafios para que mais professores(as) utilizem da gamificação como

estratégia didática, a expectativa dos estudantes é que mais professores(as) se sintam

encorajados(as) a adotar essa estratégia, mesmo que inicialmente uma gamificação única para

todas as disciplinas.

Uma sugestão se colocasse em todas matérias, fazer uma gamificação única
e não uma pra cada matéria, mas única uma que envolvesse todas as
matérias, afinal, temos quantas matérias? As provas deveriam envolver
temas de biologia, matemática e se fizer a gamificação a cada disciplina eu
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acho que irá sobrecarregar os estudantes, se envolver em cada matérias seria
bem complicado seria bem legal se a gamificação você multidisciplinar por
exemplo, antes de ter o melhor dia de todos! aqueles desafios precedentes,
por exemplo, olha vocês façam um experimento de eletrostática seria legal.
(ESTUDANTE 1).

Ao passo que para outro(a) estudante o(a) professor(a) poderá criar uma resistência para

utilizar essa estratégia gamificada de forma unificada, e por isso, deve-se respeitar as suas

características individuais para que ele(a) possa desenvolver a sua própria gamificação.

Por um lado seria ótimo ter a gamificação em outras matérias, por outro
lado, dependeria muitos dos professores ter essa disposição, por exemplo
tem professor que não é muito a cara dele fazer esses tipo de coisa, acho
seria muito esforço deles, claro que poderia dar muito certo, mas depende do
professor. Então, essa característica é do professor cada professor tem que
fazer a sua gamificação, ia sobrecarregar muito os alunos, mas cada
professor teria que fazer do seu jeito acho. (ESTUDANTE 3).

Ampliando a discussão sobre o papel do(a) professor(a) e acreditando que a

gamificação irá se consolidar como estratégia pedagógica capaz de promover aprendizagem

os(as) estudantes apontaram.

Eu acho vai ter essa barreira mesmo assim de alguns professores não se
identificarem, mas, eu acho que a gamificação está indo aí pra o futuro, é o
tipo renovação que a educação precisa e ela pode se adaptar a cada estilo de
cada professor, pode ser que seja não tão completa quanto a que o professor
Raimundo trabalha com a gente, mas pode ser de alguma outra forma assim,
adaptar assim as coisas, para uma forma que o professor consiga ter mais
controle, não tenha muito trabalho, porque a gente sabe que tem muitos
professores que trabalham em outras escolas e acaba ficando realmente
muito pesado pra eles e também pra a gente. (ESTUDANTE 7).

Evidentemente que dificuldades serão apresentadas na construção de uma SD

gamificada, porém os recursos para superar essas dificuldades já fazem parte da rotina de

um(a) professor(a): planejamento, estudo e dedicação. Dessa forma, é possível avançar e

construir a SD, respeitando as características e escolhas pedagógicas de cada professor(a),

sem que seja necessário utilizar um único modelo para todas disciplinas, pois isso iria deixar o

jogo muito engessado e previsível.

Ao mesmo tempo, é possível se basear em experiências exitosas para construir sua

própria SD ou utilizá-la para se iniciar no universo gamificado, ponto de vista que é

corroborado pelo(a) Estudante 6, quando diz: “acredito que sim, uma receita do bolo, ao você

seguir uma receita, qualquer um pode fazer, pode até incrementar […]”.
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De fato, ter o conhecimento dos elementos de games para seguir uma SD gamificada e

sempre colocar o foco nos(as) estudantes, no seu aprendizado, poderá tornar o(a) professor(a)

capaz de engajar, motivar e se comunicar melhor com eles e elas.

mas eu ainda acho necessário para educação como um todo, principalmente
daqui da Bahia, da gente, para educação do ensino médio eu ainda acho
muito necessário, mesmo que dê muito trabalho assim, a gente pode tornar
uma coisa mais leve, mas não vamos descartar essa hipótese de todas as
matérias terem a gamificação, porque realmente a gente precisa desse
incentivo pra poder estudar e criar pessoas que tiveram mais êxito no ensino
médio e ter mais conhecimento. (ESTUDANTE 7).

Outras disciplinas escolares também têm dificuldades para atingirem seus objetivos

pedagógicos, mesmo que os bloqueios e resistências sejam mais moderados que os

apresentados na disciplina matemática.

Da mesma forma que a matéria de matemática para muitos é vista como
muito difícil e passou com tudo isso a ser uma matéria tranquila, eu acho que
se fosse inserido em outras matérias, também facilitaria, ficaria muito mais
incentivado. (ESTUDANTE 5).

A aplicação da SD gamificada em outras disciplinas é possível, desde que haja um

esforço coletivo no sentido de tornar os(as) estudantes protagonistas do seu próprio

aprendizado, como bem relata o(a) Estudante 7:

Pra mim com certeza, porque se matemática que tem todo esse estigma
negativo, é que todo mundo acha difícil, que ninguém quer estudar por livre
espontânea vontade, a gente já viu toda essa mudança que aconteceu, de
tantos alunos interessados, tantos alunos querendo aprender, querendo
participar. É pode acontecer com qualquer outra matéria, já que elas não têm
um estigma tão pesado como a matemática tem infelizmente. (ESTUDANTE
7).

Em virtude de um grande envolvimento por parte dos(as) estudantes e do

professor-pesquisador com a gamificação, foi possível notar a mudança de comportamento

dos(as) estudantes perante a disciplina matemática.

Nota-se que, algumas dessas emoções estão ligadas às frustrações no sistema tradicional

de educação e as suas dificuldades no seu itinerário, principalmente com a disciplina

matemática, ainda vista por uma parte dos(as) estudantes como a grande vilã, causadora de

grandes medos e fracassos escolares.
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4.4 FOBIA À MATEMÁTICA

Apesar de ser considerada a ‘Rainha das Ciências’ e ser protagonista dos grandes

avanços da humanidade, a matemática como disciplina escolar não está no pódio das mais

queridas pelos(as) estudantes, mesmo com todos os esforços dos(as) professores(as).

Com tantos resultados negativos no seu histórico, com tantas pessoas dizendo que a

matemática é difícil, que não é para todo mundo, os(as) estudantes realmente acabam

acreditando e ficando com confiança abalada sobre sua capacidade de aprender. Mesmo que

eles e elas utilizem a matemática fora do ambiente escolar com tranquilidade e segurança para

se relacionar com mundo, ainda não é suficiente para o avanço do seu aprendizado escolar.

A menos que se busque novas estratégias de ensino da matemática para mudar essa

triste realidade enfrentada nas salas de aulas, o número de estudantes com medo e sem

interesse na disciplina tende a aumentar.

A matemática é vista como uma matéria bastante difícil e muito complicada,
muitas vezes por causa que os alunos não tendem a recordar assuntos muito
básicos e reclamam que a matemática fosse um monstro, é um fato isso.
Com certeza, por causa que simplesmente pelo fato que vai trazer interesse
dos estudantes para aquela determinada área e não transforma, não deixa a
matemática ou em qualquer outra matéria que seja aplicada não deixa aquele
negócio chato, de ficar aprendendo, improdutivo digamos assim, ficar
forçando o aluno a ir atrás, se divertir no que ele está fazendo, tem as
recompensas isso tudo acaba estimulando o aluno. (ESTUDANTE 1).

De fato, não ter conhecimento da matemática básica que muitas vezes é pré-requisito

para os conteúdos do ensino médio técnico, cria uma sensação de incapacidade em aprender

novos assuntos, diminuindo a autoconfiança, assim como também gera uma antecipação do

seu fracasso, limitando a sua participação e desempenho durante as aulas.

a gente perde muito medo, porque um dos maiores medos que os alunos têm
é não de passar ano, e se a gente erra algo quando vale ponto mesmo pra
passar, a gente tem medo de arriscar e lá perder, e já na gamificação como
não é um ponto que a gente vai perder de ano a gente se arrisca pra tentar
acertar e a gente sabe se a gente errar, o senhor vai ensinar e a gente pode
depois ganhar de outras formas. (ESTUDANTE 8).

A possibilidade de errar bloqueia o(a) estudante, e o(a) impede que ao menos tente. O

erro durante o processo de ensino e de aprendizagem é diretamente associado à punição, sem

chance de evolução, ao passo que no jogo o erro faz parte do processo de crescimento do(a)

jogador(a) (SHELDON, 2012). Por isso, quando se está em um sistema gamificado, o(a)
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estudante se sente mais seguro, a ponto de fazer suas experimentações sem medo do fracasso

(BUSARELLO, 2016).

Sim, ajuda as pessoas que tem fobia de matemática, porque na gamificação
não é só uma coisa que vai te ajudar a passar, tem várias coisas, e isso vai
dando confiança ao aluno e como por exemplo na maioria das vezes é a
prova que mais assusta os alunos, e ela também que te traz mais nota,
quando chega na prova o aluno não tá com medo ou então sofrendo porque
já tem mais confiança de que se não conseguiu uma nota superar a outra ele
já conseguiu por outros meios, ele fica mais confiante e em um estado
melhor pra fazer a prova que acaba melhorando o desempenho dele porque
ele também já tinha se esforçado estudando e aprendendo de outras formas.
(ESTUDANTE 6).

Estratégias didáticas que envolvam os(as) estudantes em todo o processo de

aprendizagem e que tenham um formato mais dinâmico como, por exemplo, a gamificação

contribuem para aumentar a autoconfiança e diminuir o medo com a disciplina matemática.

Então, por ser um processo de jogo traz uma vantagem tira a resistência, isso
de fazer a proximidade, poder ter a chance de se conectar um pouco mais
com isso, porque às vezes na vida, durante a infância não teve muito
incentivo, e acabou criando essa mistificação, não gerou, não construiu uma
base, mas quando a linguagem fica acessível a sua, quando você começa a se
identificar então se torna próximo, eu acho que torna tudo bem mais fácil pra
pessoa, contribui totalmente para ela se abrir, a partir dos jogos tirar a
resistência, faz ela se abrir para essa oportunidade que ela achava que algo
que era muito difícil. (ESTUDANTE 4).

Por se aproximar da linguagem usual dos(as) adolescentes e jovens, a gamificação se

torna uma estratégia didática importante para a mudança de atitude dos(as) estudantes,

ressignificando a matemática tornando-a atraente, interativa e divertida, potencializando o seu

aprendizado.

Outro ponto que contribuiu para a mudança de atitude perante à disciplina matemática

foi o desenvolvimento da atividade que ganhou o nome de Melhor dia de todos!, quando foi

possível apresentar a matemática de forma divertida. Não foi uma mera gincana de

matemática. Foi muito além disso; foi uma experiência gamificada com componentes de

aprendizado e de diversão.
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4.5 MELHOR DIA DE TODOS!

Diante de um cenário de frustração, com a autoconfiança e a motivação em baixa, é que

se utilizou a comunicação eficiente dos games, com a atual geração de adolescentes e jovens,

para iniciar uma nova jornada de crescimento tanto de aprendizagem quanto de diversão.

Dessa forma, outra atividade com bastante aceitação foi um dia para uma disputa de

desafios e de jogos de raciocínio lógico com muita diversão, que inicialmente despertou a

participação, a motivação e o engajamento nas tarefas de uma atividade gamificada. Essa

atividade fez tanto sucesso que foi nomeada pelos(as) estudantes como: Melhor dia de

todos!.

Durante a prática de ensino do professor-pesquisador, foram realizadas duas

experiências gamificadas em 2019, de forma presencial, com uma participação massiva

dos(as) estudantes, com muita interação, aprendizagem e diversão.

Diversão é a palavra de ordem dessa geração, e quando se associa com uma competição

envolvendo raciocínio lógico o entusiasmo é grande, manifestando valores que extrapolam os

conteúdos conceituais e procedimentais.

foi divertido eu me diverti bastante, foi incrível, valores tipo: bora se divertir,
bora pensar no outro, quando você está competindo, você quer que sua
equipe ganhe, sua equipe vença fique lá no topo, os outros valores que já
existiam nas outras aulas só se intensificaram nesse dia. (ESTUDANTE 1).

Outro(a) estudante ressalta que:

O melhor dia de todos!, propõe companheirismo entre os colegas e o
professor, instiga nosso cérebro a evoluir, nos ensina a ajudar o outro, nos
faz aprendermos de maneiras diferentes os assuntos, nos faz ter uma
competição saudável para nossa evolução. (ESTUDANTE 6).

Além disso, “a gente aprende também a respeitar um ao outro e a ter confiança, quando

escolhia uma pessoa para uma aquela prova a gente acreditava que era capaz de vencer é algo

muito importante que a gente aprendeu lá foi respeitar também” (ESTUDANTE 8).

Como ainda, acreditar no outro, a conhecer habilidades desconhecidas dos seus colegas

e que além da diversão existe aprendizado nesse processo, como destaca o(a) Estudante 7:

Cada um tem um dom, um talento, é bom em alguma coisa e pode contribuir
com o todo. A gente aprendeu a ter estratégia e o melhor de tudo, a gente
aprendeu a tirar o melhor de cada situação, toda a turma ganhou, todos os
indivíduos ganharam alguma coisa de positivo dessa experiência, a gente
aprendeu a se divertir, a gente até aprendeu que pode confiar no colega,
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aprendeu coisas assim desde das mais subjetivas que cada um tira pra si até o
geral. (ESTUDANTE 7).

Como também para outro(a) Estudante:

A gente aprende sim e não só matemática, no melhor dia de todos! Eu
aprendi que minha sala consegue se unir para resolver algo em comum,
aprendi que eu tenho colegas mais inteligentes que pensava, aprendi que tem
gente que mesmo com maior estímulo de todos se recusa a fazer alguma
coisa, aprendi é que gincana não é só diversão, gincana pode ser de matéria
mesmo, gincana não é o contrário de aula, gincana também pode ser aula,
gincana são todas essas atividade divertidas, unindos as duas coisas fica
melhor ainda, tudo isso pode fazer mais vezes que eu vou participar. Era
legal ver os pensamentos se complementavam, uma pessoa começa uma
linha de raciocínio e aí outra vinha e acrescentava outra direção e aí vinha
todo mundo e juntando um pedacinho do pensamento de cada um para
encontrar a resposta no final. (ESTUDANTE 4).

Apesar que os(as) estudantes associarem o Melhor dia de todos! a uma gincana, ele não

se limitava apenas a diversão; foi um momento de aprendizado de conteúdos conceituais e

procedimentais como apresentados por Zabala (1998). É provável que essa associação

aconteça, porque talvez seja a única referência de diversão envolvendo desafios e trabalhos

em equipes no ambiente escolar.

Na minha antiga escola tinha gincana mas não era algo voltado pra você
realmente aprender, estava todo mundo ali disperso, agitado, focado só em
brincadeira e diversão mesmo e no Melhor dia de todos! não, a gente
realmente aprende e não aprende só matemática, mas aprende a situações ao
nosso redor, aprende a lidar a ter um trabalho em equipe, ajudar ao outro,
aprendendo mesmo, acho que é um dia bem legal que a gente aprende
bastante mesmo. (ESTUDANTE 5).

Para além da ludicidade envolvida nessas experiências presenciais, os(as) estudantes

também destacaram outras habilidades e competências desenvolvidas nessa jornada que

fortaleceram para o seu aprendizado.

e acho sim que a gente não aprende só conteúdo da matéria matemática, mas
sim aprende a cooperar, a trabalhar em equipe aprende coisas que na aula no
dia a dia gente não conseguiria aprender e esse dia serviu como uma outra
forma de aprendizado, não só daquele assunto engessado que a gente tem
quer aprender que está na grade de curricular, na grade de assuntos, na grade
de matéria coisas que a gente vai ter que usar no dia a dia. (ESTUDANTE
3).

Uma vez que a rotina escolar foi toda modificada por causa da pandemia da COVID-19,

e as aulas aconteciam de forma remota utilizando uma prática de ensino gamificada, foi

questão de tempo para que os(as) estudantes pedissem Melhor dia todos!, de forma online.



91

Então, chegou-se à conclusão que iria acontecer no final da unidade virtual, como a

culminância da SD, sem interferir na pontuação do challenge QMAT CEEPTIC 2020.

Muitos desafios foram apontados pelos(as) estudantes para serem superados para

organizar essa atividade remota, como: “Se tiver muitas pessoas não vai travar? Todo mundo

falar ao mesmo?! O servidor não aguentaria talvez!?”, revela o(a) Estudante 8. Além disso, a

participação foi também uma das preocupações para o evento.

Algumas pessoas fiquem muito apagadas no processo, não vão se envolver
muito, porque às vezes tá deixando os outros falarem, fazerem e a pessoa
mesma não se coloca pra fazer nada, até a timidez. A gente sabe que tal
pessoa é boa nisso, aí empurrar pra pessoa fazer a prova, agora em EaD meio
que não tem como. (ESTUDANTE 7).

Complementando, outro(a) Estudante traz:

às vezes não só porque uma questão de não querer fazer, mas também porque
é uma situação diferente quando estava no colégio na situação presencial,
tava todo mundo ali e um do lado do outro, um ajudando o outro, e nesse
caso aqui, virtualmente, vai esta cada um individual, cada um tentando fazer
do seu jeito, acho que vai ser meio diferente pra todo mundo. (ESTUDANTE
5).

Da mesma maneira que ocorreu Melhor dia de todos! presencial, também houve uma

enorme participação e interação dos estudantes na edição online, como retrata o(a)

representante da coordenação: “eu fiquei assim muito orgulhosa de vocês nesse dia, fiquei

impressionada do quanto vocês se envolveram, do quanto vocês participaram, vocês estão de

parabéns!”

Por já ter vivenciado essa experiência gamificada anteriormente, os(as) estudantes

estavam ansiosos(as) e muito felizes, pois sabiam que teriam muitas divertidas surpresas. Não

só a diversão, mas também o aprendizado era objetivo deles e delas. Primeiramente, eles e

elas destacaram a participação dos(as) colegas nesses dois dias de atividades; pessoas que não

estavam participando das aulas remotas mas quiseram participar da gamificação final.

Inicialmente estava ansioso, eu vou tentar liderar minha sala, pensei nisso! A
participação das pessoas interessadas, teve participação de até pessoas que
não estavam participando dos dias normais, elas participaram e elas
ajudaram, gostei muito da experiência da atividade, em particular o vídeo,
embora fosse muito cansativo foi muito divertido aquilo ali e ver que no
resultado final galera gostou, e que a galera riu, eu gostei bastante dessa
experiência também, nesse dia também se acentou os outros sentimentos de
positividade, de aflição, mas fora isso foi foi incrível. (ESTUDANTE 1).

E o(a) Estudante 3 relata:
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Eu me surpreendi muito, não passou pela minha mente que seria tão
divertido como foi, pelo fato de estarmos separados, de não podermos ter
esse contato físico, mas eu me surpreendi muito, pois, foi muito diferente de
tudo que eu imaginado.

Ao tempo que o(a) Estudante 7 fortalece a importância da participação dos(as) colegas

que não frequentavam as aulas regularmente:

Outro ponto bem positivo foi no final do segundo dia que a gente ficou lá e
tal, minha colega apareceu, ela não tava participando, mas teve o Melhor dia
de todos! Ela se interessou e veio participar então, eu também acho que isso
aconteceu com outros alunos, deles não estarem muito assim ligados, estão
desanimados e depois do Melhor dia de todos! quiseram participar de novo,
ainda mais que a gente teve uma experiência muito positiva no passado, no
Melhor dia de todos!, os dois que a gente teve, que foi lá pessoalmente no
colégio e aí muita gente se lembrou desse momento bom e quis participar
também. (ESTUDANTE 7).

Evidentemente que planejar e executar esse dia foi um trabalho de muita dedicação,

com o foco sempre nos(as) estudantes, como eles e elas passariam por essas experiências.

Nesse sentido, as escolhas de provas, das regras iriam impactar diretamente no engajamento

dos(as) estudantes nessa atividade.

Sobre o planejamento e as provas, os(as) estudantes apontaram:

Ponto positivo: organização está tudo muito bem organizado, o planejamento
estava tudo ok, estava tudo certinho. As provas também foram muito boas,
então foram estimulantes, dava vontade de continuar jogando, continuei com
vontade até ansiedade assim, principalmente para a prova do vídeo, eu
também criei uma expectativa muito... muito grande com a prova do vídeo,
porque era como se fosse assim a prova principal, por ser uma prova do
melhor dia de todos! que ia de um dia para outro, que foi passada em um dia
pra entregar no outro dia, acho isso contribui para gerar uma expectativa
muito grande, se tornou meio que como se fosse o objetivo maior, não queria
ganhar a competição inteira, só queria ganhar essa prova do vídeo.
(ESTUDANTE 4).

Como também para outro(a) Estudante:

as provas foram muito legais divertidas e muito amplas, inclusive aquela
prova dos números, as provas eu gostei bastante, não foram impossíveis, mas
foram difíceis até certo nível, não foram fáceis, bem divertidas, inclusive
aquela prova dos números que falou lá 13, 8..., eu nunca iria chegar a
conclusão, se eu fosse chegar a conclusão iria ter que levar muito mais
tempo. Foi algo bastante planejado, teve muita proatividade claramente do
professor e também dos alunos. (ESTUDANTE 1).

Um ponto de convergência entre os(as) estudantes, foi a união que essa competição

estabeleceu. Por mais paradoxo que pareça, a gamificação estimula uma competição saudável,
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de tal forma a enaltecer as qualidades, as habilidades desenvolvidas durante o trajeto e por

consequência valorizar o seu crescimento, assim também, reconhecer as virtudes dos(as)

seus(suas) adversários(as) (colegas).

eu achei interessante também a questão da união, a nossa turma é uma sala
que nunca se une, é raro o impressionante é que sempre que nas atividades
que têm nas aulas de Raimundo, que é o Melhor dia de todos! a gente
consegue se unir e também descobrir os dons dos nossos colegas e do que
eles são bons, por exemplo teve pessoas na sala que eu não sabia que tinha
certo conhecimento em alguma que precisou na prova isso foi interessante.
(ESTUDANTE 3).

Para o(a) Estudante 1, essa relação:

Foi incrível, foi muito massa, nesse dia eu senti que nossa sala realmente
tinha se comunicado muito, tinha se juntado como se fosse uma quase
realmente uma pessoa só, tava todo mundo pensando na proatividade, a
gente se uniu como quase nunca, foi massa.

Entretanto, ao discutir os pontos negativos do Melhor dia de todos!, inicialmente os(as)

estudantes manifestaram a sensação de derrota. Logo em seguida, preferiram ressignificar as

falhas ocorridas no processo e procuraram de forma tranquila se colocar no lugar do outro.

A única parte meio que ruim é perder, olhando pra um lado, mas a gente
acaba aprendendo e se torna um lado positivo, meio que o negativo fica
apagado, porque em meio há tantos positivos, o companheirismo, a gente
trabalha o aprendizado, a participação de todo mundo, o desenvolvimento, a
gente se diverte aprendendo, acho até as pessoas que são mais retraídas
acabam se desenvolvendo mais com tudo isso, então meio que os pontos
negativos se apagam não tem. Estava todo mundo concentrado em querer
ajudar pra a gente ganhar e não torcendo pra errar, aquela sala vai ter que
errar pra a gente subir, tava todo mundo concentrado ali na sua sala nos seus
objetivos em ajudar o outro, para todo mundo ganhar. (ESTUDANTE 5).

“Eu acho que mesmo quando você ‘perde’, você meio que acaba ganhando também”.

Essa visão relatada pelo(a) Estudante 2 é também mencionada por outro(a) estudante:

Então, quando falou que deu empate todo mundo meio que deu uma
desanimada, que sem graça! Não! Não era isso que eu queria, mas aí depois
que passou ai eu fui pensar assim, me colocando no lugar dos outros, o
mesmo pensamento que eu tinha que meu vídeo era o melhor é que eu ia
ganhar, as outras pessoas também tinham a mesma expectativa, os
competidores também tinham essa mesma forma. Então, no final casou bem
de ter todo mundo empatado porque aí cada um ganhou um pedacinho.
(ESTUDANTE 4).

Enquanto que para o(a) Estudante 6:
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Os pontos negativos se tornam irrelevantes. Só uma turma que vai ficar no
primeiro lugar mas, a experiência de você fazer um monte de desafios com
sua turma, você se juntar com sua turma, vivenciar esse dia, se divertir.
Quando chega no final você diz eu gostei, você se superou, legal, você
curtiu, sabe?! Eu acho isso só pontos positivos, mesmo você cansado você
fez um monte de provas, e todo mundo se esforçou e tudo mais, mesmo que
você não ganhou o primeiro lugar, você curte aquilo, você curte esse dia.

Salienta-se que essa empatia apresentada é uma característica da turma envolvida na

experiência. Porém, foi muito potencializada durante toda a prática de ensino gamificada, em

especial durante o challenge QMAT CEEPTIC 2020, no qual eles passavam quinzenalmente

competindo e aprendendo a celebrar também as vitórias dos colegas.

Reforçando o seu pensamento de empatia o(a) Estudante 4:

Isso de empatia, depois eu me coloquei no lugar do outro, porque quando a
gente está ali a gente se acostuma a só pensar na gente, ficou claro que foi
uma competição saudável, não foi aquilo tipo: nossa você é horrível! Essas
coisas assim: não, nossa o meu foi muito bom, mas o seu foi ótimo! Está
todo mundo de parabéns! Então acho que isso ficou claro que tava todo
mundo competindo, mas não tava ninguém tipo assim, torcendo para que o
outro perdesse, estava todo mundo feliz, ia ficar feliz de qualquer jeito, acho
isso maravilhoso.

Essa maturidade apresentada pela turma é um sinal que fora do círculo mágico do jogo,

eles conseguem se aproximar ao que o Pisa (2018) estabelece como competências para o

letramento matemático, sendo cidadãos críticos, engajados e preparados para tomar decisões.

acho que a gente cresceu muito nesses três anos lá no colégio,
principalmente por causa do colégio também, do ambiente que a gente tem lá
e sobre as coisas de Raimundo também ajudam muito a gente a crescer, tipo
no ano passado nossa turma ficou assim mais infeliz com o negócio de a
gente ter perdido e esse ano não teve mais isso porque realmente a gente,
pensou um no outro a gente tá vendo o lado positivo de toda a situação,
como se não tivesse nenhum lado negativo como se fosse só um
detalhezinho de ganhar ou perder .

Conhecer as regras do jogo é uma estratégia para avançar nos games, por isso um ponto

que apresentado como negativo de forma como sugestão por estudante vai nesse sentido de

mudar uma regra que pode tornar a disputa mais equilibrada.

e uma sugestão, que não foi um ponto negativo, porque foi justo foi um
sorteio, uma sugestão é que a gente sortei toda vez a ordem das equipes para
as provas, porque assim por exemplo a nossa turma foi sempre a primeira em
todas as provas, acho que o primeiro sempre tem uma pressão sempre muito
maior. (ESTUDANTE 7).
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Outros pontos negativos apresentados de forma bem humorada foram: a infraestrutura

de conexão de Internet e o ‘risco’ de alguém sofrer de um problema cardíaco por causa da

emoção.

Um ponto negativo talvez fosse a Internet que nem sempre colaborava, mas
no final acabava sendo irrelevante e fazia parte do processo, se a internet não
caísse (risos) não seria parte do nosso professor (risos), se fosse chamar de
pontos negativos, é acaba que não ganha destaque, não tem vejo nenhum
ponto negativo que chame mais atenção assim se for pensar bem, é apenas
isso e desse jeito, sei lá, acho que tudo foi muito bom deu muita emoção,
ponto negativo seria só se sei lá (risos) se alguém tivesse um infarto foi tanta
emoção que o coração acelerava de um jeito. (ESTUDANTE 4).

De fato, a Internet é um desafio enorme para todos e todas e não foi diferente para o

professor pesquisador que durante essa atividade enfrentou alguns desafios, mas retornou e

conseguiu dar prosseguimento. Frequentemente, durante toda essa jornada gamificada remota,

a queda de sinal, infelizmente, era uma rotina a ponto de virar um dos memes das aulas, sendo

utilizado por quase todas as equipes no seu vídeo criativo no Melhor dia de todos!. Porém,

esse ponto negativo não foi relevante o suficiente para justificar a interrupção das atividades e

menos ainda da prática de ensino gamificada.

Ao tempo em que os(as) estudantes relataram outros pontos positivos dessa aventura

online, dessa vez deram prioridades as suas emoções pessoais, as suas relações com o restante

do grupo e sua satisfação de participar da atividade gamificada.

inclusive, quando eu errei aquela prova dos números, tipo assim eu odeio ser
o primeiro nessas coisas, ser o primeiro lugar nesses casos é horrível, quando
eu errei não fui hostilizado, até quando as pessoas erraram também nas
provas a gente também não hostilizou ninguém, a gente falou: velho
acontece é assim mesmo, isso melhorou a minha autoestima. Por mais que
tenha perdido, não tenha ficado em primeiro nossa equipe, não ficou no
primeiro lugar, eu senti que não perdi, eu não que perdi, eu senti, caramba foi
muito divertido! Eu não me senti como um derrotado, inclusive esse foi o
mesmo sentimento que senti no primeiro Melhor dia de todos!, mas eu não
senti que perdi, foi bastante divertido e muito legal, foi incrível seria melhor
claramente se nossa equipe tivesse ganhado a prova do vídeo, enfim (RS).
(ESTUDANTE 1).

Enquanto outro(a) Estudante expressa sua satisfação:

quando o melhor dia de todos terminou no segundo dia eu terminei
muito...muito feliz, foi um dos ápices da minha quarentena eu fiquei muito
feliz, porque esse tipo de interação que a gente teve com a sala a gente nunca
mais teve, ou pelo menos eu tive, foi muito legal aquele negócio, como se
estivesse juntos com o pessoal mesmo. Eu também achei que não teve
sentimento de perder, de ficar triste, eu não tive, aprendi muito sobre
empatia, no negócio do vídeo principalmente, de confiança no trabalho dos
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colegas que a gente teve que trabalhar juntos. (ESTUDANTE 7).

Por último, o(a) Estudante 3 declara: “enfim, e acho interessante é ter outro, já que essa

experiência é única, seria legal ter outra quando voltar, acho que vai durar até ano que vem

provavelmente as aulas, então acho legal ter outro já que é a gente beneficia tanto desses

dias.”

O Melhor dia de todos! possibilitou também o fortalecimento dos aspectos atitudinais

como: autonomia, autoconfiança, colaboração, cooperação e liderança tão importantes para a

formação de um ser humano emancipado. Da mesma forma, toda a SD desenvolvida

provocou a mudança de comportamentos, melhorando a comunicação entre os(as) estudantes

e o professor.

4.6 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA

A experimentação do UNIVERSO-M foi importante para a construção do produto

educacional a SD gamificada: Hora de Evoluir!, contribuindo para descobrir quais elementos

dos games deveriam permanecer ou quais deveriam ser retirados para atingir o objetivo

pedagógico pretendido. Por conseguinte, com essa validação da SD foi possível avaliar os

resultados de uma prática gamificada de ensino da matemática no curso Técnico de

Comunicação Visual, voltada para o raciocínio lógico no CEEP/TIC.

Dessa forma, para a construção da Hora de Evoluir!, foi necessário selecionar os

elementos de games que mais contribuíram dentro do UNIVERSO-M para o desenvolvimento

da habilidade do raciocínio lógico, bem como os elementos que mais provocaram

engajamento e motivação dos(as) estudantes.

Assim, as escolhas privilegiaram as características dos(as) estudantes envolvidos, como

também as categorias teóricas pesquisadas e apresentadas neste trabalho. É de salientar que,

essa seleção não ocorreu exclusivamente na etapa de planejamento. Ao longo da experiência,

a partir das interações e feedbacks recebidos, foi possível identificar a necessidade de novos

aportes teóricos para auxiliar na fundamentação da reflexão necessária para reavaliar a

prática. Nesse sentido, é importante ressaltar que esses elementos mais básicos como a

narrativa, as regras, os feedbacks, as pontuações, o ranking e as recompensas foram os mais

utilizados no decurso da SD gamificada.
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É necessário salientar que esses elementos básicos citados tiveram um impacto muito

importante no UNIVERSO-M, constituindo-se em uma base sólida para a construção de

novas SDs, independentemente da disciplina trabalhada.

Dentre esses elementos destacados, as regras foram fundamentais para orientar os(as)

estudantes na construção das suas estratégias de progresso dentro do UNIVERSO-M.

Salienta-se, que essas regras foram discutidas e aprovadas pelos(as) estudantes durante as

aulas.

foram importantes para a participação, por exemplo em um jogo você ganha
uma certa recompensa se você entrar todos os dias, basicamente como se
fosse isso, as regras foram importantes, você ganhava uma certa quantidade
de pontos na gamificação se você fosse no quadro explicar então, isso aí
levava a você participar mais na aula. (ESTUDANTE 6).

Assim como a narrativa contada foi possível transportar os(as) estudantes para um novo

espaço de aprendizado, envolvendo todos e todas com a sua trama, na qual o professor era o

grande vilão a ser superado e para derrotá-lo os(as) estudantes deveriam reunir todas as

experiências no caminho para enfrentá-lo no final da unidade.

Essa foi uma estratégia inicial para começar a envolver os(as) estudantes, mas somente

com a narrativa não seria possível engajá-los por muito tempo. Por isso, a importância da

utilização dos outros elementos para dar uma maior motivação de modo a favorecer a

permanência dos(as) estudantes no game.

Nesse sentido, os feedbacks e as recompensas foram essenciais para o prosseguimento

desta SD. Como a comunicação entre os(as) estudantes e o professor era constante, foi

possível usar do feedback para intervir de maneira mais rápida, de modo a promover um

dinamismo maior. Além disso, com essas sugestões, ocorreram as mudanças que asseguraram

o engajamento maior através das recompensas de curto prazo através da criação do ‘QMAT

CEEPTIC 2020’, assim também nos desafios apresentados no Melhor dia de todos!.

nesse sentido, foi muito bom sim, porque por exemplo, tava no melhor dia de
todos quando estava lá fazendo uma prova atrás da outra saber a pontuação
atual que a gente tava ali no momento ajudava a incentivar para a próxima,
prova tipo a gente falta 20 pontos, então se a gente ganhar essa prova a gente
passa, se a gente falta um mais um pouquinho sabe exatamente.
(ESTUDANTE 4).

Assim, o QMAT CEEPTIC 2020 surgiu no intuito de dinamizar ainda mais o

UNIVERSO-M, com objetivos menores, com novas recompensas e um engajamento maior

do(a) estudantes, pelo fato que cada fase durava duas semanas e ao final dela todos(as)
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estudantes recomeçavam ‘zerados’, com as mesmas condições de vencer a cada fase. Além

disso, essa pontuação era agregada à pontuação geral do jogo.

A presença dos(as) estudantes na equipe que atualizavam as pontuações que formavam

o ranking foi fundamental para avaliar de forma mais dinâmica a importância de uma

atividade ou prova em cada fase. Além disso, como a planilha do ranking foi compartilhada

com os(as) estudantes, todas as vezes que a equipe de atualização da tabela inseria novos

dados, os(as) demais estudantes podiam acompanhar em tempo real sua posição no ranking,

gerando assim uma maior motivação para alcançar o topo do ranking.

Nesse sentido, a disputa para ganhar cada fase e ser a ‘alta, forte e bonitona’ ou o ‘alto,

forte e bonitão’, engajou muito os(as) estudantes para responder às questões apresentadas, de

forma que o quadro virtual Jamboard estava quase sempre lotado de respostas, como também

muitos(as) estudantes se disponibilizaram para explicar as questões. Desse modo, o

aprendizado foi sendo desenvolvido e constantemente avaliado de uma forma natural sem a

pressão de uma avaliação tradicional, a inquietação apresentada era chegar ao final da fase em

primeiro lugar para desfrutar das suas recompensas.

De fato, as recompensas foram muito decisivas para motivar essa disputa no

UNIVERSO-M, que a cada semana ficava mais acirrada e com a torcida que o(a) vencedor ou

vencedora utilizasse seu ‘selo’ de modo a colocar o professor para pagar uma ‘prenda’,

conforme aconteceu uma vez.

Foi uma unidade muito especial para mim, aconteceram coisas super
divertidas como: O Melhor Dia de Todos e o Raimundo Elsa, kkkk... Dei o
meu melhor, como sempre procuro dar, e fiz de tudo que estava ao meu
alcance. Cheguei bem pertinho de virar uma "Alta, Forte e Bonitona", mas
infelizmente não foi dessa vez (sem os pontos de presença da turma fica bem
mais difícil, nem sei como consegui chegar tão longe), no entanto só de
saber que eu cheguei perto já é muito bom. Sim, estou gostando muito. Eu
gosto de praticamente tudo, essa dinâmica de jogo é muito interessante para
todos, principalmente na nossa faixa etária e até para os poucos que não
gostam de jogar jogos de celular, computador etc…(ESTUDANTE 7).

Realmente, ver seu professor de matemática vestido de Elsa e cantando Let it go para

‘pagar uma prenda’ do QMAT CEEPTIC 2020 deve ter sido um dos momentos mais

divertidos do challenge. Embora a diversão tenha se tornado um destaque positivo nessa

prática de ensino, é importante também destacar, que a autoconfiança que os(as) estudantes

desenvolveram contribuiu para diminuir o bloqueio ou medo com a disciplina matemática.

No UNIVERSO-M, os(as) estudantes vivenciaram atividades associadas ao mundo dos

games, onde o erro é visto de forma natural, como mecanismo para o suporte à construção de
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novas estratégias de evolução. Essa perspectiva sobre o erro eleva a autoconfiança dos(as)

estudantes, tornando-os(as) mais preparados(os) a lidar com as adversidades que podem se

deparar no mundo do trabalho. Outro aspecto que muito contribuiu na formação desses e

dessas estudantes foi a oportunidade de desenvolverem a habilidade de trabalhar em equipe,

em cooperação e colaboração, uma das habilidades essenciais para atuação profissional. O

trabalho cooperativo e colaborativo foi essencial, não somente para a integração de cada

indivíduo com o grupo, mas também para o fortalecimento de habilidades individuais,

despertando assim uma segurança maior para superar os medos ou bloqueios com a

matemática.

O UNIVERSO-M trouxe ao professor-pesquisador um recurso de motivação pessoal,

transformando-o em entusiasta da gamificação como estratégia didática, assim como também

resultou aos(às) estudantes envolvidos(as) maior estímulo para se tornarem protagonistas do

seu próprio aprendizado.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No momento em que a pesquisa foi iniciada, constatou-se que o modelo predominante

na educação brasileira era baseado no(a) professor(a) como figura central dos processos de

ensino e de aprendizagem, assim como não foram incorporados à rotina escolar as inovações

tecnológicas e o protagonismo estudantil. Do mesmo modo, a disciplina matemática, inclusive

na EPT, apresentava-se sem a necessária contextualização no cotidiano dos(a) estudantes,

colecionando resultados negativos nas avaliações internas e nas avaliações externas. Por isso,

ressalta-se a importância de estudar a gamificação como uma prática de ensino inovadora,

para incentivar o interesse pela matemática de uma forma divertida, capaz de potencializar o

aprendizado dos(as) estudantes.

Diante disso, a pesquisa teve como objetivo geral investigar como uma sequência

didática gamificada pode contribuir para os processos de ensino e de aprendizagem da

matemática em cursos técnicos, utilizando-se do desenvolvimento da habilidade do raciocínio

lógico. A pesquisa conseguiu demonstrar que a SD gamificada desenvolvida, UNIVERSO-M,

foi apropriada para a mudança de comportamento dos(as) estudantes, ressignificando a

matemática, tornando-a atraente, interativa, divertida e eficiente para estimular o raciocínio

lógico, ao desafiá-los utilizando a linguagem dos games para promover o seu aprendizado.

Assim, ao revisitar os objetivos específicos desta pesquisa é possível compreender como

foram alcançados.

O primeiro objetivo específico, era avaliar os resultados de uma prática gamificada de

ensino da matemática no curso Técnico de Comunicação Visual no CEEP/TIC, voltada para o

raciocínio lógico, foi alcançado a partir da realização de um grupo focal, que permitiu um

aprofundamento sobre os elementos que impactaram de forma positiva ou não a prática de

ensino. Além disso, durante as atividades da SD UNIVERSO-M, os(as) estudantes tiveram a

oportunidade de avaliar o seu progresso através da autoavaliação e avaliação da prática de

ensino gamificada.

Na sequência, verificou-se que o segundo objetivo específico que buscava definir as

categorias teóricas necessárias à construção da sequência didática e processos de gamificação,

também foi atendido, haja vista que o referencial teórico apresentado na pesquisa possibilitou

as escolhas pedagógicas para a construção da SD. Ademais, ao experimentar a prática de

ensino gamificada no UNIVERSO-M, foi possível despertar alguns valores e atitudes no que

propõe uma formação integral que valoriza o respeito, o trabalho coletivo, a partilha do
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conhecimento e que possa integrar a técnica com a cultura, buscando valorizar as pessoas na

sua completude. Como também, validar elementos dos games, cujos quais os(as) estudantes

mais se identificavam, produzindo maior engajamento e maior motivação para a elaboração

da SD.

E o último objetivo específico foi criar uma sequência didática gamificada, utilizando

desafios e jogos (selecionados e adaptados ou construídos), para o estímulo ao

desenvolvimento da habilidade do raciocínio lógico, de modo a contribuir com uma prática de

ensino inovadora na educação matemática. Essa sequência didática, denominada Hora de

Evoluir!, foi baseada nos referenciais teóricos e nos dados coletados durante a pesquisa, e

pretende estimular a autoconfiança, a autonomia, a colaboração e o protagonismo estudantil,

buscando contribuir com a formação humana integral dos(as) estudantes da EPT. Somando-se

a isto, dará ao professor contribuições para tornar a sua comunicação mais eficiente com

seus(suas) estudantes, tornando suas aulas mais divertidas e atraentes para essa geração dos

jogos.

A pesquisa procurou responder à seguinte questão: como uma sequência didática

gamificada pode contribuir para os processos de ensino e aprendizagem de conteúdos

matemáticos? De fato, ao analisar os resultados encontrados na pesquisa, é possível afirmar

que a SD gamificada desenvolvida é capaz de contribuir para o desenvolvimento da

habilidade do raciocínio lógico matemático, e em consequência para os processos de ensino e

de aprendizagem dos conteúdos matemáticos, ao tornar a aula mais divertida, despertando um

maior interesse e engajamento dos(as) estudantes para a construção do seu aprendizado.

Ademais, ao utilizar os elementos dos games na sua prática passou a demonstrar aos(às)

estudantes que o erro, tal e qual nos games faz parte do processo natural de evolução. Dessa

forma, auxiliou para reduzir o bloqueio ou medo com a disciplina matemática, aumentando a

autoconfiança e tendo como consequência um melhor aproveitamento escolar.

Quanto aos tipos de procedimentos metodológicos, foi adotada a Pesquisa de Natureza

Interventiva. Sendo assim, a experimentação ocorreu durante as aulas remotas de matemática

do professor-pesquisador com os(as) estudantes do 3º ano do ensino médio do CEEP/TIC, no

decorrer do ano de 2020, totalizando 13 encontros. Empregou-se a técnica do grupo focal para

coletar os dados qualitativos deste trabalho e para a sua interpretação foi utilizada a análise de

conteúdos.

Em virtude da metodologia utilizada, percebe-se que neste trabalho poderia ter

envolvido uma quantidade maior de estudantes na coleta de dados, uma vez que nesta

pesquisa foi coletado apenas os dados da turma do curso Técnico em Comunicação Visual do
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turno matutino do CEEP/TIC. Em função da limitação de tempo e da limitação de acesso à

Internet, só foi possível analisar uma quantidade pequena da população. Além disso, com as

limitações impostas pela pandemia da COVID-19, não foi possível a realização da

culminância da SD de forma presencial.

Diante disso, algumas recomendações para futuras investigações sobre a gamificação,

vão no sentido de ampliar a quantidade de pessoas analisadas, o tempo da experimentação da

SD, diversificar as séries escolares a serem pesquisadas, assim como promover uma grande

atividade gamificada, no espaço físico da escola, com envolvimento de várias turmas

simultaneamente. Quanto aos caminhos possíveis de investigação futura do próprio

pesquisador, estão voltados para um aprofundamento em novas práticas de ensino com o

suporte de tecnologias digitais no fomento ao processo de aprendizagem, como por exemplo,

a realidade aumentada, bem como a inserção de colegas professores(as) de outras disciplinas

na aplicação de estratégias didáticas baseadas na gamificação, a fim de tornar a prática

rotineira no ambiente escolar da EPT.

É preciso salientar que o retorno desta pesquisa para a sociedade poderá ocorrer de duas

maneiras. Primeiramente, pela qualificação do professor-pesquisador que não só melhorou

sua prática de ensino através do uso da gamificação como estratégia didática, adquirindo

novos conhecimentos pedagógicos e tecnológicos para atuar com essa geração dos jogos.

Assim como também, ganhou uma nova motivação para a próxima fase dos seus estudos e do

magistério. A segunda, pelo produto educacional desenvolvido, que é a SD: Hora de Evoluir!,

que contribuirá tanto para o(a) professor(a) como um recurso que pode promover o

aprendizado, tanto para os(as) estudantes que terão a oportunidade de associar diversão com o

seu conhecimento.

Alerta de Spoiler21: a gamificação desenvolvida foi importante para a mudança de

comportamentos dos(as) estudantes, que demonstraram atitudes, habilidades e emoções em

relação ao seu desenvolvimento na disciplina matemática que nem mesmo eles e elas tinham

noção da sua capacidade. Por outro lado, quem ficará mais entusiasmado(a) e motivado(a)

com a gamificação será o(a) professor(a), ao verificar melhoria na comunicação com os(as)

estudantes, maior engajamento nas aulas, melhoria do rendimento escolar, concluirá que todo

o seu esforço e dedicação foram recompensados e portanto transformados em aprendizado.

21 O spoiler é uma espécie de 'estraga-prazeres', que conta o que vai ocorrer com determinado personagem em
filmes, séries, livros, ou fatos reais. O spoiler não necessariamente precisa contar o fato todo, pode ser qualquer
parte que faça revelações importantes sobre determinados assuntos.
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APÊNDICE A ⎼ MODELOS DOS TERMOS

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O
MENOR DE IDADE

Convidamos a você estudante para participar da Pesquisa intitulada “Universo-M: uma
sequência didática gamificada aplicada ao ensino da matemática do curso técnico de
comunicação visual”, sob a responsabilidade do pesquisador xxxx, e orientação de xxxxxx, o
qual pretende investigar como uma sequência didática gamificada que visa contribuir para a
aprendizagem matemática do raciocínio lógico na Educação Profissional e Tecnológica
(EPT). Esta pesquisa propõe uma intervenção na prática docente, explorando o potencial
existente no universo dos games, dessa forma, aproximando-se da cultura contemporânea, na
qual estão inseridos(as) a maioria dos(as) estudantes, diminuindo, ou até mesmo superando à
fobia com a disciplina matemática. Ao mesmo tempo, espera-se que o uso da gamificação
aumente o engajamento e a motivação dos(as) estudantes possibilitando maior êxito no
processo de aprendizagem.
A sua participação é voluntária e ocorrerá em duas etapas: 1º momento: Em uma roda de
conversas mediada pelo aplicativo de webconferência Google Meet com os(as) estudantes e
com outros(as) professores(as) interessados(as) sobre o tema da gamificação, na qual poderão
expor livremente; 2º momento: em um Grupo Focal, também mediado pelo Google Meet, que
contará com a participação xxxxxx como mediador(a), do pesquisador como observador da
execução do Grupo Focal e estudantes da turma xxxxx presentes nas atividades online
não-obrigatórias. O(A) mediador(a) do Grupo Focal irá provocar a discussão em relação às
contribuições feitas pela prática gamificada que auxiliaram na aprendizagem do raciocínio
lógico e/ou aprendizagens e habilidades desenvolvidas. Serão feitos também questionamentos
para verificar se é possível identificar elementos dos games na prática pedagógica, tais como:
narrativa, regras, pontuações, feedback, recompensas, dentre outros. Não será necessário se
identificar nominalmente no Grupo Focal. A identificação dos(as) participantes será de forma
genérica, como: coordenação pedagógica, professor observador, estudante 1, estudante 2,
assim sucessivamente. Além disso, o participante se compromete em não comentar e nem
divulgar os temas discutidos na roda de conversas e no Grupo Focal.
A pesquisa proposta observará os requisitos éticos previstos na legislação atual (incluindo a
Resolução nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde), tendo sido apreciada
e aprovada pelo Comitê de Ética da Pesquisa (CEP). Os CEP são colegiados interdisciplinares
e independentes, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados
para defender os interesses dos(as) participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e
para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos, art. VII.2 Resolução
nº 466/2012. Mesmo sendo baixa a possibilidade de riscos, esta pesquisa apresenta algum tipo
de risco de constrangimento, quer seja durante o seu posicionamento na roda de conversas, ou
durante o Grupo Focal, através do compartilhamento dos aspectos de sua vida pessoal ou
profissional. Entretanto, será assegurada a garantia da dignidade do(a) participante, mantendo
o princípio da integridade e da justiça e equidade, bem como o direito de manifestar a sua
liberdade (autonomia) expressa no acordo (ou não) com o que será apresentado. A publicação
dos resultados da pesquisa pode conter transcrições de trechos de falas, mas tudo será mantido
em sigilo absoluto sobre sua identidade, atendendo a legislação brasileira (Resolução nº
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde). As informações serão confidenciais e utilizadas
somente com finalidade de pesquisa. Os dados armazenados por um período de 5 (cinco) anos
pelo pesquisador responsável e após este período serão destruídos.
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Se você aceitar participar, estará contribuindo para uma prática docente que estimulará a
autoconfiança, a autonomia, a colaboração e o protagonismo estudantil. Somando-se a isto,
dará ao professor contribuições para tornar a sua comunicação mais eficiente com seus(suas)
estudantes, em especial os(as) da EPT, tornando suas aulas mais divertidas e atraentes para
essa geração dos jogos, assim como fortalecerá para se alcançar uma formação emancipatória
e integral. Além disso, você estará contribuindo para a certificação de um produto educacional
que poderá melhorar o aprendizado dos(as) estudantes na área que a pesquisa abarca e
possibilita que esse produto seja aprimorado para o objetivo que lhe compete, ensinar.
Não haverá nenhum tipo de pagamento ou qualquer modalidade de gratificação pela
participação na pesquisa, assim como também, não implica nenhum ônus financeiro. No
entanto, garantimos que todas as despesas (se houver) decorrentes da pesquisa serão
ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente da participação.
Você será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou
recusar-se. O(a) responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua
participação a qualquer momento. Caso concorde e autorize, os resultados da pesquisa serão
analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo.
Para qualquer outra informação, o(a) Sr(a) poderá entrar em contato com o pesquisador
xxxxxx, no endereço xxxxx, pelo telefone xxxx, ou poderá entrar em contato com o Comitê
de Ética em Pesquisa – xxxxx, por meio do e-mail:xxxxx, pelo telefone xxxxx.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE SOM DE VOZ E
IMAGEM PARA FINS DE PESQUISA

Eu, _____________________________________________________________, autorizo o
uso da gravação sonora da minha voz e imagem para finalidades somente atreladas a esta
pesquisa, sabendo que será garantido o sigilo em todas as suas etapas e que somente os
pesquisadores terão contato com estas gravações.

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E PRIVACIDADE

Eu,____________________________________________________________________,
comprometo-me com o dever de confidencialidade e privacidade em relação a todos os
conteúdos apresentados, imagens, sons, fotos, falas, diálogos, posicionamentos, enfim, todos
os acontecimentos ocorridos entre os(as) participantes durante as realizações da roda de
conversa e do grupo focal da pesquisa, como forma de buscar assegurar tais aspectos éticos
para todos os participantes.

Consentimento Pós-Informação
Eu, ___________________________________________________________, portador(a) do
documento de identidade nº _______________________________, fui informado(a) sobre o
que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação.
Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não receberei qualquer
remuneração ou vantagem e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas
vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de
nós.
xxxx, ____ de ______________ de 20___.

__________________________________           ____________________________________
Assinatura participante da pesquisa (Pesquisador)
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Convidamos a você estudante para participar da Pesquisa intitulada “Universo-M: uma
sequência didática gamificada aplicada ao ensino da matemática no curso técnico de
comunicação visual”, sob a responsabilidade do pesquisador xxxx, e orientação de xxxxxx, o
qual pretende investigar como uma sequência didática gamificada que visa contribuir para a
aprendizagem matemática do raciocínio lógico na Educação Profissional e Tecnológica
(EPT). Esta pesquisa propõe uma intervenção na prática docente, explorando o potencial
existente no universo dos games, dessa forma, aproximando-se da cultura contemporânea, na
qual estão inseridos(as) a maioria dos(as) estudantes, diminuindo, ou até mesmo superando à
fobia com a disciplina matemática. Ao mesmo tempo, espera-se que o uso da gamificação
aumente o engajamento e a motivação dos(as) estudantes possibilitando maior êxito no
processo de aprendizagem.
A sua participação é voluntária e ocorrerá em duas etapas: 1º momento: Em uma roda de
conversas mediada pelo aplicativo de webconferência Google Meet com os(as) estudantes e
com outros(as) professores(as) interessados(as) sobre o tema da gamificação, na qual poderão
expor livremente; 2º momento: em um Grupo Focal, também mediado pelo Google Meet, que
contará com a participação xxxxxx como mediador(a), do pesquisador como observador da
execução do Grupo Focal e estudantes da turma xxxxx presentes nas atividades online
não-obrigatórias. O(A) mediador(a) do Grupo Focal irá provocar a discussão em relação às
contribuições feitas pela prática gamificada que auxiliaram na aprendizagem do raciocínio
lógico e/ou aprendizagens e habilidades desenvolvidas. Serão feitos também questionamentos
para verificar se é possível identificar elementos dos games na prática pedagógica, tais como:
narrativa, regras, pontuações, feedback, recompensas, dentre outros. Não será necessário se
identificar nominalmente no Grupo Focal. A identificação dos(as) participantes será de forma
genérica, como: coordenação pedagógica, professor observador, estudante 1, estudante 2,
assim sucessivamente. Além disso, o participante se compromete em não comentar e nem
divulgar os temas discutidos na roda de conversas e no Grupo Focal.
A pesquisa proposta observará os requisitos éticos previstos na legislação atual (incluindo a
Resolução nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde), tendo sido apreciada
e aprovada pelo Comitê de Ética da Pesquisa (CEP). Os CEP são colegiados interdisciplinares
e independentes, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados
para defender os interesses dos(as) participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e
para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos, art. VII.2 Resolução
nº 466/2012. Mesmo sendo baixa a possibilidade de riscos, esta pesquisa apresenta algum tipo
de risco de constrangimento, quer seja durante o seu posicionamento na roda de conversas, ou
durante o Grupo Focal, através do compartilhamento dos aspectos de sua vida pessoal ou
profissional. Entretanto, será assegurada a garantia da dignidade do(a) participante, mantendo
o princípio da integridade e da justiça e equidade, bem como o direito de manifestar a sua
liberdade (autonomia) expressa no acordo (ou não) com o que será apresentado. A publicação
dos resultados da pesquisa pode conter transcrições de trechos de falas, mas tudo será mantido
em sigilo absoluto sobre sua identidade, atendendo a legislação brasileira (Resolução nº
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde). As informações serão confidenciais e utilizadas
somente com finalidade de pesquisa. Os dados armazenados por um período de 5 (cinco) anos
pelo pesquisador responsável e após este período serão destruídos.
Se você aceitar participar, estará contribuindo para uma prática docente que estimulará a
autoconfiança, a autonomia, a colaboração e o protagonismo estudantil. Somando-se a isto,
dará ao professor contribuições para tornar a sua comunicação mais eficiente com seus(suas)
estudantes, em especial os(as) da EPT, tornando suas aulas mais divertidas e atraentes para
essa geração dos jogos, assim como fortalecerá para se alcançar uma formação emancipatória
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e integral. Além disso, você estará contribuindo para a certificação de um produto educacional
que poderá melhorar o aprendizado dos(as) estudantes na área que a pesquisa abarca e
possibilita que esse produto seja aprimorado para o objetivo que lhe compete, ensinar.
Não haverá nenhum tipo de pagamento ou qualquer modalidade de gratificação pela
participação na pesquisa, assim como também, não implica nenhum ônus financeiro. No
entanto, garantimos que todas as despesas (se houver) decorrentes da pesquisa serão
ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente da participação.
Se depois de consentir em sua participação, o(a) Sr (a) desistir de continuar participando, tem
o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes
ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa.
O(a) Sr(a) não terá nenhuma despesa e também não receberá qualquer remuneração. Caso
concorde e autorize, os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua
identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo.
Para qualquer outra informação, o(a) Sr(a) poderá entrar em contato com o pesquisador
xxxxxx, no endereço xxxxx, pelo telefone xxxx, ou poderá entrar em contato com o Comitê
de Ética em Pesquisa – xxxxx, por meio do e-mail:xxxxx, pelo telefone xxxxx.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE SOM DE VOZ E
IMAGEM PARA FINS DE PESQUISA

Eu, _____________________________________________________________, autorizo o
uso da gravação sonora da minha voz e imagem para finalidades somente atreladas a esta
pesquisa, sabendo que será garantido o sigilo em todas as suas etapas e que somente os
pesquisadores terão contato com estas gravações.

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E PRIVACIDADE
Eu,____________________________________________________________________,
comprometo-me com o dever de confidencialidade e privacidade em relação a todos os
conteúdos apresentados, imagens, sons, fotos, falas, diálogos, posicionamentos, enfim, todos
os acontecimentos ocorridos entre os(as) participantes durante as realizações da roda de
conversas e do grupo focal, como forma de buscar assegurar tais aspectos éticos para
todos(as) os(as) participantes.

Consentimento Pós-Informação
Eu, ___________________________________________________________, portador(a) do
documento de identidade nº ____________________________, fui informado(a) sobre o que
o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por
isso, eu concordo em participar da pesquisa, sabendo que não receberei qualquer remuneração
ou vantagem e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que
serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós.

Lauro de Freitas, ____ de ______________ de 20___.

__________________________________          ____________________________________
Assinatura participante da pesquisa (Pesquisador)
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA O
RESPONSÁVEL PELO MENOR DE IDADE

Convidamos o(a) menor de idade sob sua responsabilidade para participar da pesquisa
intitulada “Universo-M: uma sequência didática gamificada aplicada ao ensino da
matemática do curso técnico de comunicação visual”, a qual pretende investigar como uma
sequência didática gamificada pode contribuir para a aprendizagem matemática do raciocínio
lógico na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Esta pesquisa propõe uma intervenção
na prática docente, explorando o potencial existente no universo dos games, dessa forma,
aproximando-se da cultura contemporânea, na qual estão inseridos a maioria dos estudantes,
diminuindo, ou até mesmo superando à fobia com a disciplina matemática. Ao mesmo tempo,
espera-se que o uso da gamificação aumente o engajamento e a motivação dos estudantes
possibilitando maior êxito no processo de aprendizagem.
A participação é voluntária e ocorrerá em duas etapas: 1º momento: em uma roda de
conversas mediada pelo aplicativo de webconferência Google Meet com os(as) estudantes e
com outros(as) professores(as) interessados(as) sobre o tema da gamificação, na qual poderão
expor livremente seus conhecimentos, suas curiosidades e sugestões sobre o tema; 2º
momento: em um Grupo Focal, também mediado pelo Google Meet, que contará com a
participação xxxxxx como mediador(a), do pesquisador como observador da execução do
Grupo Focal e estudantes da turma xxxxx presentes nas atividades online não-obrigatórias.
O(A) mediador(a) do Grupo Focal irá provocar a discussão em relação às contribuições feitas
pela prática gamificada que auxiliaram na aprendizagem do raciocínio lógico e/ou
aprendizagens e habilidades desenvolvidas. Serão feitos também questionamentos para
verificar se é possível identificar elementos dos games na prática pedagógica, tais como:
narrativa, regras, pontuações, feedback, recompensas, dentre outros. Não será necessário se
identificar nominalmente no Grupo Focal. A identificação dos(as) participantes será de forma
genérica, como: coordenação pedagógica, professor observador, estudante 1, estudante 2,
assim sucessivamente. Além disso, o participante se compromete em não comentar e nem
divulgar os temas discutidos na roda de conversas e no Grupo Focal.
A pesquisa proposta observará os requisitos éticos previstos na legislação atual (incluindo a
Resolução nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde), tendo sido apreciada
e aprovada pelo Comitê de Ética da Pesquisa (CEP). Os CEP são colegiados interdisciplinares
e independentes, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados
para defender os interesses dos(as) participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e
para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos, art. VII.2 Resolução
nº 466/2012. Mesmo sendo baixa a possibilidade de riscos, esta pesquisa apresenta algum tipo
de risco de constrangimento, quer seja durante o seu posicionamento na roda de conversas, ou
durante o Grupo Focal, através do compartilhamento dos aspectos de sua vida pessoal ou
profissional. Entretanto, será assegurada a garantia da dignidade do(a) participante, mantendo
o princípio da integridade e da justiça e equidade, bem como o direito de manifestar a sua
liberdade (autonomia) expressa no acordo (ou não) com o que será apresentado. A publicação
dos resultados da pesquisa pode conter transcrições de trechos de falas, mas tudo será mantido
em sigilo absoluto sobre sua identidade, atendendo a legislação brasileira (Resolução nº
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde). As informações serão confidenciais e utilizadas
somente com finalidade de pesquisa. Os dados armazenados por um período de 5 (cinco) anos
pelo pesquisador responsável e após este período serão destruídos.
Se você aceitar que o(a) menor sob sua responsabilidade participe, estará contribuindo para
que a discussão teórica e a elucidação terminológica, presentes nesta pesquisa, contribua para
uma prática docente que estimulará a autoconfiança, a autonomia, a colaboração e o
protagonismo estudantil. Somando-se a isto, dará ao professor contribuições para tornar a sua
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comunicação mais eficiente com seus(suas) estudantes, em especial os(as) da EPT, tornando
suas aulas mais divertidas e atraentes para essa geração dos jogos, assim como fortalecerá
para se alcançar uma formação emancipatória e integral. Além disso, você estará contribuindo
para a certificação de um produto educacional que poderá melhorar o aprendizado dos(as)
estudantes na área que a pesquisa abarca e possibilitar que esse produto seja aprimorado para
o objetivo que lhe compete, ensinar.
Não haverá nenhum tipo de pagamento ou qualquer modalidade de gratificação pela
participação na pesquisa, assim como também, não implica nenhum ônus financeiro. No
entanto, garantimos que todas as despesas (se houver) decorrentes da pesquisa serão
ressarcidas, quando devidas e decorrentes especificamente da participação.
O(A) Sr(a) será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para autorizar a
participação do(a) menor ou não. Se depois de consentir, o(a) Sr(a) desistir da participação
do(a) menor, do(a) qual é responsável, terá o direito e a liberdade de retirar seu consentimento
em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do
motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa ou ao(à) menor. Caso concorde e autorize, os
resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas a identidade não será divulgada,
sendo guardada em sigilo.
Para qualquer outra informação, o(a) Sr(a) poderá entrar em contato com o pesquisador
xxxxxx, no endereço xxxxx, pelo telefone xxxx, ou poderá entrar em contato com o Comitê
de Ética em Pesquisa – xxxxx, por meio do e-mail:xxxxx, pelo telefone xxxxx.

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE SOM DE VOZ E
IMAGEM PARA FINS DE PESQUISA

Eu, _____________________________________________________________, autorizo o
uso da gravação sonora da voz e imagem para finalidades somente atreladas a esta pesquisa,
sabendo que será garantido o sigilo em todas as suas etapas e que somente os pesquisadores
terão contato com essas gravações. Esta gravação será utilizada para autorização da
participação do(a) menor
___________________________________________________(descrever o nome do(a)
menor).
Consentimento pós-informação
Eu,___________________________________________________________ (colocar o nome
legível do(a) pai/mãe/responsável/cuidador(a)), portador(a) do documento de identidade nº
_________________________, declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da
participação do(a) menor de idade pelo(a) qual sou responsável,
_______________________________________________ (colocar o nome do(a) menor).
Sendo assim:

( ) aceito que ele(a) participe ( ) não aceito que ele(a)
participe
Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo
pesquisador, ficando uma via com cada um de nós.
Lauro de Freitas, ____ de ______________ de 20___.

_________________________________________________
Assinatura do responsável pelo(a) menor de idade

Impressão do dedo polegar
Caso não saiba assinar

_____________________________________
Pesquisador
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APÊNDICE B ⎼ ROTEIRO PARA A RODA DE CONVERSAS

No intuito de organizar a dinâmica da roda de conversas, foram definidas as seguintes

orientações:

1. A sessão terá duração de 100 minutos;

2. A roda de conversas ocorrerá  no  aplicativo de webconferência Google Meet;

3. A roda de conversa terá o professor pesquisador como mediador e terá como

participantes os estudantes da turma xxx e professores(as) da escola xxxx interessados

no tema da gamificação;

4. A sessão terá seu registro feito através da gravação de áudio e vídeo depois transcrita;

5. Será realizada a sessão um dia entre os meses de Julho a Agosto de 2020;

6. A roda de conversa irá utilizar como referência básica os seguintes tópicos sobre

gamificação:

a) Aprendizagem baseada em jogos digitais;

b) Elementos de games;

c) Gamificação;

d) Sequência didática;

e) Protagonismo estudantil;

f) Motivação e engajamento;

g) Raciocínio lógico.
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APÊNDICE C ⎼ ROTEIRO PARA O GRUPO FOCAL

No intuito de organizar a dinâmica do grupo focal, foram definidas as seguintes

orientações:

a) A sessão será realizada em um dia entre os meses de Julho a Setembro de 2020;

b) Deverá ter a duração de 120 minutos;

c) O Grupo Focal será realizado com o auxílio do aplicativo de webconferência Google

Meet;

d) A sessão terá seu registro realizado através da gravação de áudio e vídeo, e depois a

gravação deverá ter o áudio transcrito;

e) A representante da Coordenação Pedagógica irá mediar a sessão, devendo utilizar

como referência o roteiro .

Perguntas direcionadoras:

1. Atrativo e interação:

a) Qual o atrativo da gamificação você consegue observar?

b) Você consegue perceber uma interação maior entre os colegas nesse processo de

gamificação? E entre os estudantes e o professor?

2. Narrativa e regras:

a) Onde as regras foram importantes para sua mudança de comportamento em

relação à disciplina matemática?

b) E como a narrativa contribuiu para melhorar seu raciocínio lógico?

3. Pontuações, feedback e recompensas:

a) Sobre as pontuações e as recompensas, você acredita que o incentivou a se

dedicar mais nos estudos e participar mais ativamente nas aulas de

matemática?

b) O feedback foi apresentado de forma dinâmica e estimulou o seu raciocínio

lógico?
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4. Avaliação:

a) Você consegue identificar elementos de games na prática docente do professor

de matemática? Quais você pode destacar?

b) Você acredita que essa metodologia pode contribuir para que mais estudantes

tenham menos fobia diante da matemática? Ou que tenham mais interesse pela

matemática?

c) Quais são os pontos positivos e negativos que você pode destacar no Melhor

dia de todos!?

d) Você gostaria que fosse aplicado em outras disciplinas?

5. Críticas e sugestões:

a) O que mais lhe agradou nessa metodologia gamificada?

b) E o que menos lhe agradou?

c) Com sua experiência de jogador/estudante, quais os pontos deveriam ser mais

explorados?

d) E o que você acredita que não deva permanecer?
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APÊNDICE D - PRODUTO EDUCACIONAL: HORA DE

EVOLUIR!

Neste Apêndice, encontra-se o Produto Educacional desta dissertação, uma SD

gamificada intitulada Hora de Evoluir!.

Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA DA BAHIA

Programa: PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

(ProfEPT)

Nível: MESTRADO PROFISSIONAL

Área de Concentração: Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias.

Linha de Pesquisa: Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica (EPT)

Título: Hora de Evoluir!

Autor: Raimundo José Ribeiro Filho

Orientadora: Profª. Drª. Jocelma Almeida Rios

Coorientadora: Profª. Drª. Tereza Kelly Gomes Carneiro

Data: 15/12/2020

Produto Educacional: Sequência Didática

Nível de ensino: Ensino Médio

Área de Conhecimento: Matemática

Tema: Raciocínio lógico

Descrição do Produto Educacional: Este produto educacional consiste de uma sequência

didática, dividida em quatro fases, composta por atividades gamificadas que estimulam o

desenvolvimento da habilidade do raciocínio lógico matemático. Essas atividades foram

elaboradas, no intuito de motivar e engajar os(as) estudantes para que possam construir

estratégias de forma individual ou coletiva, a fim de resolver desafios de raciocínio lógico. Os

desafios propostos foram elaborados e/ou selecionados em conformidade com a Base

Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), utilizando como estratégia didática a

gamificação.
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APRESENTAÇÃO

Esta sequência didática gamificada, intitulada Hora de Evoluir!, é o produto

educacional da dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação

Profissional e Tecnológica (ProfEPT), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

da Bahia (IFBA), cujo título é ‘UNIVERSO-M: uma sequência didática gamificada aplicada

ao ensino da matemática no curso técnico de comunicação visual’. A SD pretende contribuir

como uma estratégia para estimular o desenvolvimento da habilidade do raciocínio lógico

matemático dos(as) estudantes, tanto quanto apresentar ao(a) professor(a) um artefato didático

que possibilita apresentar a disciplina matemática de uma maneira mais divertida e dinâmica,

ao utilizar o universo dos games como forma de interação.

À medida que os avanços tecnológicos vão sendo incorporados ao cotidiano, novas

formas de comunicação e interação social vão emergindo. Por isso, ao desenvolver novos

produtos ou sistemas educacionais, deve-se levar em consideração, além dos fatores técnicos,

o interesse da atual sociedade pelos jogos digitais (BUSARELLO, 2016).

Por isso, a preocupação da BNCC (2018) com os impactos dessas transformações na

sociedade, assim busca reconhecer as potencialidades das tecnologias digitais na construção

das competências e habilidades para a educação básica. Isto é, nesta etapa, ao inserir novos

conhecimentos específicos esses devam estimular processos mais elaborados de reflexão e de

abstração, para que os(as) estudantes possam formular e resolver problemas em diversos

contextos. Para isso, eles devem mobilizar seu modo próprio de raciocinar, comunicar,

argumentar e, com base em discussões e experimentações coletivas, aprender conceitos e

desenvolver representações e procedimentos cada vez mais sofisticados.

Assim, para o desenvolvimento de competências que envolvem raciocinar, é
necessário que os estudantes possam, em interação com seus colegas e
professores, investigar, explicar e justificar as soluções apresentadas para os
problemas, com ênfase nos processos de argumentação matemática. Embora
todos esses processos pressuponham o raciocínio matemático, em muitas
situações são também mobilizadas habilidades relativas à representação e à
comunicação para expressar as generalizações, bem como à construção de
uma argumentação consistente para justificar o raciocínio utilizado.
(BRASIL, 2018, p. 529).

Dessa forma, é necessário criar novos caminhos para um maior engajamento dos(as)

estudantes no seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, a gamificação se torna um

método que contribui para essa autonomia ao utilizar estratégias, como por exemplo, o
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raciocínio lógico para estimular a curiosidade, a investigação, a colaboração, a tomada de

decisão e o protagonismo estudantil.

A gamificação é a utilização de elementos de games em um contexto fora dos games

com o intuito de engajar pessoas, motivar a ação e resolver problemas, não incluindo

obrigatoriamente a utilização dos jogos digitais (KAPP, 2012; FARDO, 2013; ALVES, L.;

MINHO; DINIZ, 2014).

Para Alves, L.; Minho; Diniz (2014), a gamificação desponta como uma possibilidade

de aproximar a escola com a atual geração potencializando a aprendizagem, por meio dos

elementos dos games. Além disso, a gamificação promove experiências capazes de envolver

emocionalmente e cognitivamente os(as) estudantes e também os professores.

Dessa forma, é importante dialogar com as competências específicas da matemática,

trazidas pela BNCC, que foram apresentadas no Ensino Fundamental e serão utilizadas

durante toda a trajetória da Educação Básica. Dentre elas, destacam-se: desenvolver o

raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos

convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no

mundo (BRASIL, 2018).

Segundo Vasconcelos (2002), os(as) estudantes precisam aprender algo mais que

conceitos e habilidades; precisam desenvolver atitudes positivas e criatividade. Desse modo,

através da resolução de problemas, deve-se incentivar os(as) estudantes à construção de suas

próprias estratégias e respostas aos problemas que lhes são apresentados.

Assim, como estratégia para motivar e engajar os(as) estudantes na construção do seu

próprio aprendizado do raciocínio lógico matemático é que a SD gamificada “Hora de

Evoluir!” busca se aproximar dos pontos apresentados por Zabala (1998), para desenvolver as

capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal e de inserção social.

De acordo com Zabala (ibidem), para construir uma SD é essencial ter uma diversidade

de atividades e estratégias, de modo a favorecer a aprendizagem. Por isso, para construir uma

SD, é essencial criar uma diversidade de atividades e estratégias, de modo a favorecer a

aprendizagem, e para isso, deve conter ao menos (ZABALA, 1998):

a) apresentação de uma situação problema;

b) propostas de problemas ou questões;

c) respostas intuitivas ou suposições sobre os problemas e situações propostas;

d) fontes de informação;

e) busca da informação;

f) elaboração das conclusões;
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g) generalização das conclusões e síntese;

h) exercícios de memorização;

i) Prova ou exame;

j) Avaliação.

De forma a contribuir com esse processo de ensino e de aprendizagem matemática do

raciocínio lógico, a SD gamificada Hora de Evoluir!, ancorada em Zabala, pretende estimular

a autoconfiança, a autonomia, a colaboração e o protagonismo estudantil. Somando-se a isto,

dará ao(a) professor(a) contribuições para tornar a sua comunicação mais eficiente com os(as)

estudantes, em especial os da EPT, tornando suas aulas mais divertidas e atraentes para essa

geração dos jogos.

A Hora de Evoluir! é uma batalha online, organizada em quatro fases. Na primeira fase,

chamada de fase 0 (zero), são apresentadas algumas orientações iniciais. As demais fases

serão chamadas de fase SAIYAJIN 1, fase SAIYAJIN 2 e fase SAIYAJIN 3, onde são

apresentados os desafios de raciocínio lógico para a execução da SD. Além disso, nos

Apêndices segue um passo a passo para orientar na utilização das plataformas gamificadas

sugeridas, os desafios, as respostas a esses desafios e um modelo de placar do jogo no formato

de planilha, com suas fórmulas, para ser utilizado em tempo real.

Alerta de Spoiler: o(a) professor(a) irá se envolver tanto quanto os(as) estudantes e

também irá se divertir muito com a gamificação, que certamente após essa experiência será

mais um entusiasta da gamificação como estratégia didática.

Agora é com você professor(a)! Fique à vontade para realizar adaptações necessárias ao

seu contexto. Espero incentivar você a trilhar esse caminho de muito trabalho, muita

dedicação, muita diversão e principalmente de muito aprendizado.

Que comecem os desafios!

Um grande abraço,

Professor Raimundo José Ribeiro Filho

profraimundofilho@gmail.com
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FASE 0
Tempo estimado: 100 minutos

Nesta fase, são apresentadas as regras, os elementos dos games e as estratégias

presentes na SD. A Hora de Evoluir! consiste em uma batalha online, com diversos desafios

de raciocínio lógico matemático entre equipes, porém é possível adaptar para a realização de

forma presencial. É importante destacar que os desafios aqui divulgados, na sua maioria, não

foram criados pelo autor, e sim selecionados e/ou adaptados, de modo a contribuir com uma

prática de ensino inovadora no ensino da matemática.

Haja vista uma grande quantidade de desafios e provas, há necessidade da divisão por

dias e duração de tempo para cada prova. Assim, a SD foi dividida em três dias e cada desafio

com seu tempo pré-definido, podendo ser alterado em casos de eventualidades, como por

exemplo a queda de conexão dos(as) estudantes ou do(a) professor(a). A SD gamificada pode

ser utilizada apenas em uma turma e dividi-la em equipes ou pode ser utilizada como batalha

entre turmas, ficando ao critério do professor(a).

Antes de mais nada, é importante organizar as regras para a disputa da batalha. Desse

modo, a escolha dos elementos de games que farão parte da sequência de atividades proposta

deve associar as mais diversas estratégias para conseguir atrair, motivar e engajar o maior

número de estudantes.

Dentre esses elementos foram utilizados: a narrativa, as pontuações, os feedbacks e as

recompensas. A narrativa é importante para enriquecer o ambiente e criar uma atmosfera de

jogos. Ao tempo em que as pontuações servem como parâmetros do progresso da turma ou

do(a) estudante. O feedback faz com que o(a) estudante ou a turma perceba que o objetivo

proposto é alcançável e crie estratégias diferentes para alcançá-lo. Já as recompensas são

benefícios que os(as) estudantes esperam receber logo após uma conquista, essas recompensas

podem ser das mais diversas de uma pontuação extra a um prêmio ou pagamento de ‘prenda’

por parte de outra turma ou do professor.

A narrativa da Hora de Evoluir! se passa no UNIVERSO-M, onde os(as) estudantes se

transformaram em guerreiros(as) Saiyajins22, que na busca da sua evolução precisarão

enfrentar diversos desafios, colecionando experiências e poderes até chegar ao nível Super

Saiyajin 3 e desafiar o guerreiro mais poderoso do UNIVERSO-M, o Son Goku

22 São uma raça de guerreiros no anime e mangá Dragon Ball e suas sequências adaptativas, Dragon Ball Z,
Dragon Ball GT e Dragon Ball Super.
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Raimundovski- o alto, forte e bonitão na batalha final, quando restará apenas um(a)

guerreiro(a) ou uma turma. Dessa maneira, a narrativa será a estrutura que unirá os elementos

do sistema gamificado, trazendo o sentimento de coerência de todo o processo, envolvendo

todos e todas nessa jornada.

No intuito de aumentar o engajamento dos(as) estudantes nessa jornada, sugiro

envolvê-los(as) na definição das regras gerais da SD gamificada. Isto é, é importante construir

de forma coletiva essas regras, pois isso fortalecerá a comunicação entre professor(a) e

estudantes. Porém, não significa que o(a) professor(a) pode chegar sem nenhuma referência

ou caminho a ser trilhado nesse debate.

Para isso, apresento algumas das regras coletivas construídas (ver Quadro 1) na nossa

experiência que serviram de alicerce para o desenvolvimento da Hora de Evoluir!

Quadro 1 ⎼ Regras gerais da Hora de Evoluir!

1. Realização de um sorteio para estabelecer a ordem das equipes no placar da

competição, que ficará disponível em tempo real para a consulta, no placar da

competição.

2. Realização de um sorteio para estabelecer a ordem das equipes que irão apresentar
as suas respostas dos desafios, sempre antes de cada desafio.

3. Definição de que as respostas serão enviadas para a sala Google da turma ou quando
o desafio for realizado diretamente pelo Google Meet, deverá ser respondido no
mesmo local23.

4. Haja vista que problemas de conexão com a Internet é uma possibilidade,
estabelece-se as seguintes normativas:

4.1 Se o professor perder a conexão de Internet durante um quiz, a prova deve ser

reiniciada;

4.2 Se o(a) estudante perder a conexão de Internet durante o quiz, a prova deve

continuar;

4.3 Se o(a) estudante perder a conexão de Internet durante a prova, pode ser

substituído(a) por outro(a) estudante sem prejuízo para a equipe;

4.4 Casos especiais devem ser analisados em conjunto no dia do evento.

5. Quanto ao desempate, foram estabelecidos os seguintes critérios:

23 Local onde normalmente acontecem as aulas, independente do aplicativo de videoconferência, podendo ser até
pelo aplicativo de mensagens instantâneas, utilizado por todos e todas.
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5.1 No caso de desafios cujas as respostas deveriam ser enviadas, quem enviar a

resposta primeiro. Para isso, é necessário fazer um print do horário do envio;

5.2 No caso de empate na plataforma Baamboozle, as equipes ficam com a

pontuação máxima da posição.

5.3 No caso de empate geral da disputa, quem tiver o maior número de participantes

no pódio na plataforma Quizizz.

Fonte: elaborado pelo autor

Para as pontuações utilizadas para cada prova foram estabelecidos alguns valores de

parâmetros, conforme o Quadro 2, podendo serem adaptados conforme cada contexto.

Salienta-se de que não há necessidade de divulgar essa pontuação antes do dia da atividade,

bem como a ordem dos desafios e os dias que cada um deva aparecer. É recomendado,

contudo, que a batalha final na plataforma gamificada seja deixada para a última prova da

Hora de Evoluir!.

Quadro 2 ⎼ Provas e pontuações da Hora de Evoluir!

DIA PROVA PONTUAÇÃO

1º DESAFIOS DOS COPOS 100

1º CRIPTO-QMAT 150

1º PROVA SURPRESA 200

1º DESAFIOS EXTRAS 50

2º MÚLTIPLOS DE KI 100

2º MELHOR DE TRÊS 150

2º DESAFIOS EXTRAS 100

2º BATALHA SUPER 1º COLOCADO 150
2º COLOCADO 100
3º COLOCADO 50
4º COLOCADO 25

3º MISTÉRIO S/A 200

3º DESAFIOS EXTRAS 100
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3º BATALHA END GAME 1º COLOCADO 100
2º COLOCADO 50
3º COLOCADO 30
4º COLOCADO 20
5º COLOCADO 10

Fonte: elaborado pelo autor

A batalha pode ser realizada em qualquer plataforma de videoconferência, basta apenas,

ter o recurso de compartilhamento de tela para poder ter uma interação com os(a) estudantes.

Entretanto, como sugestão, apresentarei o Google Meet24.

Figura 1 ⎼ Tela inicial do Google Meet

Fonte: Google, 2020

Diante de tantas opções de plataformas gamificadas, para jogar de forma online com

os(as) estudantes, foram escolhidas para esta SD duas delas em formato de Quiz: Quizizz e

Baamboozle.

Para o(a) professor(a) utilizar a plataforma Quizizz deve fazer primeiro a inscrição no

site, de forma gratuita (ver Figura 2), e em seguida já pode utilizar diversos desafios prontos

ou criar seus próprios jogos25. E para iniciar a partida, deve-se mandar o link ou mandar o

código do jogo que será utilizado para os(as) estudantes.

25 Ver Apêndice A.

24 Para melhor compreender o funcionamento do Google Meet, acesse o link Como usar a videoconferência do
Google Meet | Google Meet
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Figura 2 ⎼ Tela inicial do Quizizz

Fonte: Quizizz 2020

Nesta plataforma, o(a) professor(a) tem a opção de utilizar o jogo de forma individual

ou coletiva, dependendo da estratégia de aplicação. Contudo na SD Hora de Evoluir!, a

batalha final é orientada a ser realizada de forma individual. Além disso, no Quizizz, durante

a disputa aparece para o(a) professor(a) o placar em tempo real com a pontuação dos(as)

estudantes, que pode ser compartilhado com a turma, através do compartilhamento de tela e

fazer a narração do placar de uma maneira bem divertida.

A plataforma gamificada Baamboozle também é gratuita, e do mesmo modo, o(a)

professor(a) necessita efetuar a sua inscrição no site26 e terá acesso a milhares de games feitos

ou desenvolver seus próprios games. Apesar de ter algumas características semelhantes à

anterior, possui mais alternativas para adaptar à disputa entre equipes.

26 Ver Apêndice A.
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Figura 3 ⎼ Tela inicial do Baamboozle

Fonte: Baamboozle, 2020

Em síntese, a fase 0 é uma introdução à Hora de Evoluir!, com a descrição dos

principais elementos presentes na SD, de modo a subsidiar o seu desenvolvimento. Dessa

forma, utilize sempre que precisar esclarecer algum ponto, assim também os Apêndices

disponibilizados. E para finalizar esta fase 0, um quadro resumo com os pontos apresentados e

o tempo para apresentação com seus(suas) estudantes.

Quadro 3 ⎼ Síntese da fase 0

PONTOS OBJETIVOS TEMPO

Narrativa Envolver os(as) estudantes na SD com uma atmosfera dos
games.

10 minutos

Regras gerais Engajar e motivar os(as) estudantes para a construção
coletiva dos acordos, através de um debate.

50 minutos

Plataformas
gamificadas

Apresentar aos(às) estudantes as plataformas gamificadas da
SD, explicar a forma de acesso e a jogabilidade de cada uma.

30 minutos

Pontuação das
provas

Divulgar o valor de cada desafio, no início de cada dia ou
antes de cada prova.

5 minutos

Fonte: elaborado pelo autor
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FASE SAIYAJIN 1
Tempo estimado: 100 minutos

Nesta fase, começa a evolução dos(as) guerreiros(as), através dos desafios nas batalhas.

Primeiramente, é necessário realizar o sorteio da ordem que ficará o placar disponibilizado

para consulta em tempo real. Segundo, definir por qual aplicativo ou site que os(as)

estudantes irão enviar suas respostas.

1ª PROVA: DESAFIOS DOS COPOS

Pontuação: 100 pontos

Bônus: 30 pontos

Tempo máximo: 15 minutos
Figura 4 ⎼ Desafio dos copos

Fonte: Elaborado pelo autor

A turma deverá entregar um vídeo com a solução do problema abaixo adaptado de

Sérates (1998b). A turma que conseguir completar a prova em 15 minutos ganha a pontuação

100, quem fizer em menos tempo ganha o bônus de 30 pontos.
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Seis copos estão organizados em fila indiana da seguinte forma: os três primeiros estão

cheios de água e os três últimos vazios. Mexendo em apenas um copo cheio, transforme essa

fila de modo a ficar com um copo cheio e um outro vazio alternadamente.

2ª PROVA: CRIPTO-QMAT

Pontuação: 150 pontos

Tempo máximo: 40 minutos

Figura 5 ⎼ Desafio CRIPTO-QMAT

Fonte: Elaborado pelo autor

A turma deverá descobrir a combinação correta que irá abrir um PDF protegido, que

pode ser enviado via o aplicativo de videoconferência ou via o Google Classroom da turma,

ou ainda outro aplicativo de comunicação da preferência do(a) professor(a). Ao tempo que o

desbloqueio, irá ativar as orientações para a próxima prova, incluindo o seu primeiro desafio

de raciocínio lógico.

A prova CRIPTO-QMAT: considerando as informações abaixo, descubra a combinação

correta para abrir o arquivo no formato .PDF. A turma que concluir a prova até o tempo

estabelecido, ganha 150 pontos.
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1 8 6 3
UM NÚMERO ESTÁ CORRETO E NA ORDEM CERTA

9 3 4 0
UM NÚMERO ESTÁ CERTO E FORA DA ORDEM

5 0 1 7
DOIS NÚMEROS ESTÃO CERTOS, MAS NAS POSIÇÕES ERRADAS

8 0 4 6
NENHUM NÚMERO ESTÁ CORRETO

4 9 3 7
UM NÚMERO ESTÁ CORRETO E NA ORDEM CERTA

7 1 2 3
DOIS NÚMEROS CERTOS, UM NÚMERO NA POSIÇÃO CERTO E OUTRO NA

POSIÇÃO ERRADA
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3ª PROVA: Evolution level 1

Pontuação: 200 pontos

Bônus: 50 pontos

Tempo máximo: 30 minutos
Figura 6 ⎼ Desafio EVOLUTION LEVEL 1

Fonte: Elaborado pelo autor

Dentro do arquivo da prova anterior, terá as seguintes orientações:

a) A terceira prova consiste em uma sequência de quatro desafios de raciocínio lógico,

entretanto a sua turma terá acesso apenas a um desafio, devendo buscar os outros com

os seus adversários;

b) A turma deverá entregar as 4 respostas de forma correta para completar a evolução e

ganhar a pontuação da prova;

c) A turma que entregar primeiro, corretamente, levará um bônus de 50 pontos.

Cada equipe recebe um dos desafios abaixo:

1 - Quem sou eu? A multiplicação simples de mim por mim mesmo resulta em mim

mesmo. Quando me elevo a uma potência de qualquer expoente o resultado sou eu

mesmo. E se desejar calcular a raiz de qualquer índice continuo sendo eu mesmo. Quem

sou eu?

2 - Depois da minha live sobre gamificação perguntei à organizadora quantas pessoas

assistiram? Então ela me respondeu: “Se tivessem 50 pessoas a mais, a metade seria

exatamente 500”. Quantas pessoas assistiram a live?
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3 - Log Log caiu em um buraco de 40 metros de profundidade, ele sobe durante o dia 4

metros e a noite escorrega 3 metros. Nesse ritmo, em quantos dias ele conseguirá sair do

buraco?

4 - Qual é a diferença entre um ventilador quebrado e um homem em pé?

A prova foi estruturada para uma disputa com 4 equipes, por isso, são 4 desafios.

Entretanto, pode ser adaptada aumentando ou diminuindo o número de desafios, de acordo

com a quantidade de equipes. No caso de precisar aumentar o número de desafios, pode-se

aproveitar os desafios extras para compor a prova.

Para resolver essa prova, os(as) estudantes terão que tomar a decisão de fazer de

maneira colaborativa ou de maneira cooperativa. Independentemente da escolha das turmas,

essa prova só poderá ser resolvida com um trabalho coletivo. Dessa forma, é possível que haja

uma cooperação ou colaboração com a prova anterior.

DESAFIOS EXTRAS

Pontuação: 50 pontos

Tempo máximo: 10 minutos por desafios

São desafios de raciocínio lógico que podem ser disponibilizados a qualquer momento.

A quantidade a ser utilizada dependerá da dinâmica do dia. Se as provas forem resolvidas

muito rapidamente, apresenta-se um desafio. Contudo, não é obrigatório ter esses desafios na

Hora de Evoluir!. Trata-se de mais estratégia de apoio para garantir a motivação dos(as)

estudantes durante a disputa.

O(a) professor(a) pode estabelecer a pontuação para a equipe que conseguir entregar no

tempo estabelecido, assim como pode determinar a pontuação para a equipe que entregar

primeiro de forma correta.

1. (SÉRATES, 1998b) Um rato está a 48 metros na frente de um gato que o persegue.

Enquanto o rato percorre 4 metros, o gato percorre 7 metros. Quantos metros deverá

percorrer o gato para alcançar o rato?

2. (MALBA TAHAN, 1998) - Adaptado - Escreva os dez primeiros números naturais da

seguinte maneira: com quatro quatros e sinais matemáticos, uma expressão que seja

igual a um número natural dado. Na expressão não pode figurar (além dos quatro
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quatros) nenhum algarismo ou letra ou símbolo algébrico que envolva letra, tais como

log, lim etc.

4 4 4 4 = 0

4 4 4 4 = 1

4 4 4 4 = 2

4 4 4 4 = 3

4 4 4 4 = 4

4 4 4 4 = 5

4 4 4 4 = 6

4 4 4 4 = 7

4 4 4 4 = 8

4 4 4 4 = 9

3. (OLIVEIRA, 2016) - Adaptado - Complete a sequência:

8 e 2 = 610

9 e 4 = 513

7 e 3 = 410

5 e 2 = ?

4. (OLIVEIRA, 2016) - Adaptado - Complete a sequência:

1 e 4 = 5

2 e 5 = 12

3 e 6 = 21

8 e 11 = ?
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FASE SAIYAJIN 2
Tempo estimado: 100 minutos

Para começar, é necessário realizar o sorteio da ordem das turmas para apresentar a

resposta ao primeiro desafio, como também as turmas deverão escolher dois representantes

para participar da primeira prova, um titular e outro suplente caso haja algum problema com a

conexão de Internet com o titular. Além disso, na última prova do dia, cada turma deverá

escolher dois representantes para confirmar a resposta do grupo na prova.

1 ª PROVA: MÚLTIPLOS DE KI

Pontuação: 100 pontos

Bônus: 50 pontos

Tempo máximo: 2 minutos por equipe

Figura 7 ⎼ Desafio Múltiplos de KI

Fonte: Elaborado pelo autor

Um integrante de cada turma irá participar dessa prova, podendo utilizar o suplente em

caso o titular perca a conexão com a Internet durante sua apresentação. A prova consiste em

falar “KI”, na sequência numérica de 1 a 100, todas às vezes que na contagem for um número

múltiplo de 4 até chegar ao número 100. Quem concluir a prova 150 pontos e quem fizer em

menor tempo um bônus de 50 pontos.
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2 ª PROVA: MELHOR DE TRÊS

Pontuação: 100 pontos

Bônus: 50 pontos

Tempo máximo: 20 minutos

A prova consiste em decifrar três enigmas, para ganhar a pontuação a equipe deve

acertar os enigmas. A turma que conseguir entregar primeiro ganha um bônus de 50 pontos.

1) (SÉRATES, 1998a) Eu estava conversando com a filha do meu pai, sobre a filha do

seu pai. Quem estava falando sobre quem?

2) (SÉRATES, 1998a)-Adaptado- O pai de Bella tem cinco filhas: Abacate,

Abacaxi,Ameixa, Amora. Como se chama a quinta filha?

3) (SÉRATES, 1998) Se liguem para o conjunto {aogiba, biaxaca, calenami, renuoca,

janaral},onde cada elemento é uma palavra com as letras embaralhadas. Qual é o

elemento estranho ao conjunto?

DESAFIOS EXTRAS

Pontuação: 50 pontos

Tempo máximo: 10 minutos por desafios

Utiliza-se um dos desafios anteriores não respondido no primeiro dia, ou pode-se

acrescentar novos desafios.
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3ª PROVA: BATALHA SUPER

Pontuação: 1º COLOCADO 150 pontos

2º COLOCADO 100 pontos

3º COLOCADO 50 pontos

4º COLOCADO 25 pontos

Tempo máximo: 60 minutos

Figura 8 ⎼ Desafio Batalha Super

Fonte: Elaborado pelo autor

Na plataforma gamificada Bamboozle, as turmas irão se enfrentar em uma batalha com

diversos desafios de raciocínio lógico, que contará com destreza e sorte, além de um trabalho

em equipe. Primeiro, as equipes devem decidir seus representantes oficiais para a confirmação

da resposta. Segundo, deverá ser realizado um sorteio para determinar a ordem de cada equipe

na disputa.

Será feita uma adaptação da plataforma gamificada para que o(a) professor(a) confirme

se a resposta apresentada pela equipe está certa ou não. De modo a garantir uma maior

participação dos(as) estudantes durante essa prova, todos(as) os(as) integrantes da equipe

devem responder o desafio colocando sua resposta no chat do aplicativo de videoconferência,

no intervalo de tempo estabelecido de cada questão. Entretanto, a resposta final da equipe

deve ser dada por um dos seus representantes oficiais.
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FASE SAIYAJIN 3
Tempo estimado: 100 minutos

Para terminar a Hora de Evoluir!, são duas provas e os desafios extras. Nesse dia, é

recomendável disponibilizar um tempo livre maior para atualizar o placar e divulgar a equipe

vencedora da competição. Enfim, é um momento de preparação para desafiar o guerreiro mais

poderoso do UNIVERSO-M: o Son Goku Raimundovski- o alto, forte e bonitão na batalha

final.

1 ª PROVA: MISTÉRIOS S/A

Pontuação: 200 pontos

Bônus: 50 pontos

Tempo máximo: 40 minutos
Figura 9 ⎼ Desafio MISTÉRIOS S/A

Fonte: Elaborado pelo autor

A prova consiste em desvendar os nomes de filmes e/ou séries através das pistas. São 10

pistas, cada pista se refere apenas a um único filme e/ou série. A turma que concluir a prova

corretamente 200 pontos e 50 pontos de bônus para quem entregar primeiro.

1. 13 1 20 18 9 24

2. O resultado da expressão log 100 pode assumir várias formas nas sequências da mesa.

3. Quando me vejo no espelho sempre me admiro como sou alto, forte e bonitão e com uma

cor celestial, gosto muito de flight com Toruk.

4. Mas, quando as pessoas olham pra mim só me enxergam pequeno e ligeirinho que só vive

atrás dos rings.

5. E, pensando bem, estou quase virando um senhor de tanto correr atrás dos preciosos.

6. Comecei com uma pedra, participei do Triwizard Cup e acabei com as relíquias.
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7. Ouvi um sujeitinho gritando “boliche” e a cor do seu cabelo mudou e ele ficou mais forte

do que eu.

8. Pensei que ele tivesse com alguma “verme” parada no seu corpo.

9. Mas, ele estava se preparando para a última batalha do universo com uma galera poderosa.

10. 11

DESAFIOS EXTRAS

Pontuação: 50 pontos

Tempo máximo: 10 minutos por desafios

Aqui são sugeridos dois novos desafios, que também podem ser utilizados em qualquer

dia da competição. Um desafio é um clássico da multiplicação com variáveis e o segundo é

um desafio com mais de uma possibilidade de responder corretamente.

1. Qual é o resultado do produto de (x-a)(x-b)(x-c)...(x-z)?

2. (SÉRATES,1998a) Em cada uma das igualdades coloque os sinais: +, -, X e : para que

as igualdades sejam verdadeiras:

9 8 7 6 5 4 3 2 1=1

9 8 7 6 5 4 3 2 1=10

9 8 7 6 5 4 3 2 1=100
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2 ª PROVA: BATALHA END GAME

Pontuação: 1º COLOCADO 100 PONTOS

2º COLOCADO 50 PONTOS
3º COLOCADO 30 PONTOS
4º COLOCADO 20 PONTOS
5º COLOCADO 10 PONTOS
Tempo máximo: 30 minutos

Figura 10 ⎼ Desafio BATALHA END GAME

Fonte: Elaborado pelo autor

Para completar a evolução para Saiyajin 3, todos(as) os(as) guerreiros(as) de todas as

turmas irão participar de uma batalha épica contra Son Goku Raimundovski- o alto, forte e

bonitão, na plataforma gamificada Quizizz e ao final só restará um(a) guerreiro(a). A prova

consiste em um quiz com diversos desafios de raciocínio lógico. Para fazer a composição da

pontuação das equipes nesta prova, será feito um somatório das pontuações individuais dos

cinco primeiros colocados, por exemplo se o 1º colocado for da equipe A, essa levará os

pontos da posição, e assim sucessivamente. É possível que os cinco primeiros colocados

sejam da mesma equipe, dessa forma a equipe levará a pontuação total da prova.

Esta é a prova de encerramento da SD gamificada Hora de Evoluir!. Como sugestão,

pode-se compartilhar a tela do placar do jogo e narrar as trocas de posições. Assim, todos e

todas irão se divertir muito e guardar boas lembranças desses dias.
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APÊNDICE A ⎼ PLATAFORMAS GAMIFICADAS

Neste Apêndice, são apresentados os passos para que o(a) professor(a) possa utilizar as

plataformas gamificadas incluídas na Sequência Didática Hora de Evoluir!. Assim sendo,

estarão descritas as etapas para criar o seu próprio game na plataforma, e até como iniciar uma

partida.

Primeiramente, são descritos os passos da plataforma gamificada Quizizz, baseada em

modelos de perguntas e respostas (quiz). A inscrição para essa plataforma é realizada de

forma gratuita, pelo endereço quizizz.com. É permitido utilizar um e-mail Gmail para se

cadastrar sem precisar utilizar outros dados pessoais. Dessa forma, basta apenas criar uma

senha de acesso e utilizar os jogos prontos ou criar novos jogos.
Figura 1 ⎼ Tela inicial do Quizizz

Fonte: Quizizz, 2020

Embora a primeira parte da página esteja no idioma inglês, é possível traduzir pelo

próprio navegador. Ao clicar em criar, selecione quiz. Depois, dê um nome para sua atividade,

e em seguida escolha qual formato irá utilizar, por exemplo múltiplas alternativas. Insira as

perguntas, com a sua resposta (clicando na alternativa correta). Repita esses passos até inserir

a quantidade desejada de questões, conforme mostra as Figuras 2 e 3, e ao final registre em

DONE, para salvar seu game.
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Figura 2 ⎼ Criando um jogo

Fonte: Quizizz, 2020

Figura 3 ⎼ Adicionando perguntas ao jogo

Fonte: Quizizz,2020
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Figura 4 ⎼ Visão da pergunta professor (esquerda) e estudante (direita)

Fonte: Quizizz, 2020

Depois da atividade preparada, ela estará na pasta ‘My library’, de fácil acesso (ver

Figura 5). Para começar um jogo, deve clicar no game, selecionar a forma que irá jogar e

mandar o link para os(as) estudantes. Com este link, os(as) estudantes não precisam fazer

nenhum cadastro e nem o código de acesso ao jogo. De modo a facilitar a compreensão desses

passos observe as Figuras 5, 6 e 7 a seguir.
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Figura 5 ⎼ Selecionar o jogo

Fonte: Quizizz, 2020

Figura 6 ⎼ Modo do jogo

Fonte: Quizizz,2020
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Figura 7 ⎼ Enviar o link, iniciar e finalizar o jogo

Fonte: Quizizz,2020

Em seguida, são apresentados também os passos de acesso para a plataforma gamificada

Baamboozle, e um roteiro para auxiliar na construção dos jogos.

Para realizar a inscrição na plataforma, é só seguir os passos utilizados anteriormente na

Quizizz. Assim como a plataforma anterior, o site baamboozle.com também está na língua

inglesa, similarmente, a tradução pode ser feita no navegador.

Figura 8 ⎼ Tela inicial do Baamboozle

Fonte: Baamboozle, 2020
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O estudante nesta plataforma tem autonomia de confirmar se a sua resposta está ou não.

Embora, essa aplicação não seja utilizada durante a competição, a fim de evitar qualquer tipo

de problemas de ordem ética no jogo.
Figura 9 ⎼ Fazer jogos

Fonte: Baamboozle, 2020

Para construir seu próprio game, o(a) professor(a) deve seguir os seguintes passos,

como mostram as Figuras 9 e 10, escolher um nome para a atividade, descrever (opcional) e

clicar em ‘faça o jogo’. Em seguida, deve colocar a pergunta e ao lado a sua resposta. Logo

após, deve salvar o jogo (ver Figura 11).

Figura 10 ⎼ Título do jogo

Fonte: Baamboozle, 2020
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Figura 11 ⎼ Colocar a pergunta

Fonte: Baamboozle, 2020

Logo depois, para iniciar a partida deve clicar em play, conforme a Figura 12, deve

selecionar a quantidade de equipes e o modelo de disputa. Logo após, deve escolher um

número para abrir a pergunta, essa escolha pode ser feita pelos(as) estudantes (Figura 13).

Figura 12 ⎼ Começar o jogo

Fonte: Baamboozle, 2020
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Figura 13 ⎼ Escolher a pergunta

Fonte: Baamboozle, 2020

Após a escolha da questão, todos(as) os(as) integrantes da equipe devem responder até o

limite de tempo estabelecido pela questão. Esse tempo é ajustado em conformidade com o

planejamento do(a) professor(a). Além disso, cabe ao(a) professor(a) verificar se a resposta

apresentada está correta, conforme demonstra a Figura 14.

Figura 14 ⎼ Verificar a resposta

Fonte: Baamboozle, 2020
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APÊNDICE B ⎼ QUESTÕES SUGERIDAS  E RESPOSTAS

Neste Apêndice, encontram-se as perguntas sugeridas para a utilização nas plataformas

gamificadas, separadas por plataformas.

PERGUNTAS

PLATAFORMA BAAMBOOZLE

1. Qual dos 5 objetos se parece menos com os demais?

a) Banheira

b) Funil

c) Copo

d) Garrafa

e) Xícara

2. Uma das opções não está de acordo com o padrão das demais.

a) Estrela, Celebridade

b) Estreito, Apertado

c) Distante, Perto

d) Fraternal, Amigo

e) Sujeito, Indivíduo

3. Todos os grupos de vocábulos abaixo possuem alguma coisa em comum, exceto um deles.

a) Suco, refrigerante, vinho

b) Casa, barraco, prédio

c) Luva, meia, vestido

d) Tinta, pincel, tela

e) Automóvel, navio, dinheiro

4. Uma das opções está associada com a palavra chave "Caipora"

a) Fruta

b) Legume

c) Transporte

d) Folclore

e) Verde
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5. A mãe de Felipe o mandou ao supermercado comprar 9 latas grandes de Figo. Ocorre que ele

só consegue levar duas latas de cada vez. Quantas viagens ao supermercado Felipe teve que

fazer?

a) 6

b) 5 e meia

c) 4

d) 5

e) 4 e meia

6. 8 estudantes se reencontram e cada um cumprimenta o outro com um aperto de mão. Quantos

apertos de mão se trocaram?

a) 26

b) 28

c) 32

d) 34

e) 30

7. Goku tem 24 doces. Dá 4 para Goten e ambos ficarão com quantidades iguais. Quantas doces

tinhas Goten no início?

a) 20

b) 18

c) 12

d) 14

e) 16

8. O termômetro subiu 4 graus, o que representa a metade da temperatura de antes. A quantos

graus está agora?

a) 4 graus

b) 16 graus

c) 9 graus

d) 12 graus

e) 8 graus

9. Examinando o padrão da série: 29, 27, 28, 26, 27, 25, ...Que número virá a seguir?

a) 24

b) 32

c) 27

d) 26
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e) 25

10. Examinando o padrão da série: 33, 31, 27, 25, 21, ... Que número virá a seguir?

a) 17

b) 20

c) 24

d) 16

e) 19

11. Qual das 5 combinações se parece menos com as outras quatro?

a) D:4

b) A:1

c) H:9

d) C:3

e) F:6

12. Uma das séries não está de acordo com o padrão das demais.

a) 6; 11

b) 2;7

c) 25;27

d) 18; 23

e) 4;9

Ganhou (bônus surpresa)

Ganhou (bônus surpresa)

Ganhou (bônus surpresa)

Ganhou (bônus surpresa)
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PLATAFORMA QUIZIZZ

1. Estude esta série de números: 66, 59, 52, 45, 38, descubra seu padrão e identifique aquele

que completa a sequência.

a) 31

b) 32

c) 35

d) 41

2. Examinando o padrão da série: 33, 31, 27, 25, 21, Que número virá a seguir?

a) 20

b) 24

c) 19

d) 17

3. Examinando o padrão da série: 75, 65, 85, 55, __, 85, 35, Você é capaz de dizer que número

preenche o espaço vazio?

a) 85

b) 45

c) 55

d) 65

4. O Avicultor diz: "Se eu tivesse dois Patos a mais, o dobro desse número seria 100."

Quantos Patos tem ele?

a) 54

b) 60

c) 48

d) 72

5. Malu tem 6 bolas a mais do que Duda. As duas juntas têm 54. Quanto tem cada uma?

a) Malu tem 28, Duda 22

b) Malu tem 30, Duda 24

c) Malu tem 24, Duda 30

d) Malu tem 36, Duda 30

6. Identifique o intruso do grupo.

a) Belo Horizonte

b) Recife

c) Piracicaba

d) Porto Alegre
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7. Uma das opções não é compatível com as demais.

a) Submarino

b) Navio

c) Iate

d) Trem

8. "AMIGO" está para "INIMIGO" assim como "FRENESI" está para:

a) Tranquilidade

b) Alvoroço

c) Agitação

d) Êxtase

9. Qual dos objetos se parece menos com os outros?

a) Carrinho de Mão

b) Faca

c) Chave de fenda

d) Colher

10. A "ÁGUA" está para o "GELO" assim como o "LEITE" está para:

a) Coalhada

b) Mingau

c) Queijo

d) Café

11. Que objeto não pertence ao mesmo grupo dos outros quatro?

a) Gaita

b) Violino

c) Trombone

d) Flauta

12. Identifique nos pares abaixo aquele que se relaciona de modo semelhante a "REMO" e

"BARCO".

a) Pé : Skate

b) Manga : Camisa

c) Metro : Quilômetro

d) Pneu : Automóvel

13. Uma menina está levando os gansos para a beira de um lago. Um deles corre na frente de

outros dois; um corre entre dois e um corre atrás de dois. Quantos são os gansos?

a) 3
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b) 7

c) 6

d) 4

14. Em uma corrida você ultrapassa o 2º colocado. Em qual posição você fica?

a) 1º

b) 2º

c) 3º

d) PARADO

15. O "QUADRO" está para a "PAREDE" assim como...

a) O pincel está para a tinta

b) O selo está para o envelope

c) A régua está para o lápis

d) O teclado está para o computador

16. Andando por uma rua, um homem conta 10 árvores à sua direita. Na volta, conta 10 árvores à

sua esquerda. Quantas árvores ele viu no total?

a) 10

b) 20

c) 30

d) 40
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RESPOSTAS DAS PERGUNTAS

FASE SAIYAJIN 1

DESAFIO DOS COPOS

Pega o 2º copo cheio e despeja a água no 5º copo (ou o 2º copo vazio).

CRIPTO-QMAT

1925

EVOLUTION LEVEL 1

1-1

2-950 pessoas (500*2=1000-50)

3-37 dias (36º dia= 36 metros + 4 metros do 37º dia)

4-(90-60)=30

FASE SAIYAJIN 2

MÚLTIPLOS DE KI

( 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96,

100).

Nesses números devem ser pronunciados a palavra KI.

MELHOR DE TRÊS

1. Eram dois irmãos que estavam conversando sobre sua tia.

2. Bella.

3. renuoca.

FASE SAIYAJIN 3

MISTÉRIOS S/A

1. MATRIX

2. CORINGA

3. AVATAR

4. SONIC
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5. SENHOR DOS ANÉIS

6. HARRY POTTER

7. DRAGON BALL: BROLY

8. PARASITA

9. VINGADORES: ULTIMATO

10. STRANGER THINGS

DESAFIOS EXTRAS

1- 112 metros(48/3=16*7=112 metros).

2- 4 - 4 + 4- 4 = 0

(4 + 4) : (4+ 4) = 1

(4 : 4)+ ( 4 : 4) = 2

(4 +4 +4): 4 = 3

(4 - 4): 4 + 4 = 4

(4 x 4+ 4): 4 = 5

(4+ 4) : 4 +4 = 6

(4 + 4) - (4: 4)= 7

4 +4 + 4 - 4= 8

(4 + 4) + (4 : 4) = 9

Existem outras soluções.

3- 8 e 2 = 610

9 e 4 = 513

7 e 3 = 410

5 e 2 = ? (37 ou 307)

4- 1 e 4 = 5

2 e 5 = 12

3 e 6 = 21

8 e 11 = ? (96 ou 40)

1- O resultado do produto é 0, pois todo número multiplicado por 0 é igual a zero.

Atenção no produto (x-a)(x-b)(x-c)...(x-z), chega uma multiplicação de (x-x)=0.

2-                                        9 + 8 - 7 + 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1=1

9 + 8 - 7 + 6 - 5 + 4 - 3 - 2 x 1=10

9 x 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 x 2 x 1=100

Existem outras soluções.
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BAAMBOOZLE

1. b) O funil não é um recipiente usado para armazenar líquidos.

2. c) Os demais grupos de palavras são sinônimos.

3. e) Dinheiro não é um meio de transporte.

4. d) Folclore.

5. d) 9 dividido por 2 é igual a 4,5. Mas serão necessárias 5 viagens, uma vez que numa

delas Felipe só levará uma lata.

6. b) O primeiro aperta a mão de outros 7. O segundo de 6, pois o primeiro ele já

cumprimentou... 7,6,5,4,3,2 e 1. Totalizando 28.

7. e) tinha 16 doces. A diferença tem que ser 8 doces, pois, 24-8=16 doces

8. d) O termômetro está agora marcando 12 graus. A temperatura de antes deveria ser 8

graus. Subindo 4 graus, agora chega aos 12 graus.

9. d) Nessa série temos um simples processo de adição e subtração, onde 2 é subtraído do

número anterior e então 1 é adicionado ao seguinte.

10. e) Trata-se de uma série alternando subtração de valores diferentes. Primeiro 2 é

subtraído, depois 4, e assim por diante.

11. c) Cada letra corresponde à sua posição numérica no alfabeto, menos a opção "E", já

que "H=8" e não "=9".

12. c) As demais séries possuem entre si uma diferença de 5.

QUIZIZZ

1. a)

2. c)

3. b)

4. c)

5. b)

6. c)

7. d)

8. a)

9. b)

10. c)
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11. b)

12. a)

13. a)

14. b)

15. b)

16. a)
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APÊNDICE C ⎼ RANKING

O ranking é um dos elementos de games presente na SD gamificada Hora de Evoluir!,

usado para traduzir o desempenho de cada estudante ou equipe na competição. Além disso, o

ranking contribui para a elaboração de novas estratégias, por parte dos(as) estudantes, de

modo a favorecer um resultado melhor na disputa.

Pretende-se contribuir com a criação de um placar virtual para a sua competição. O

modelo de planilha eletrônica disponibilizado é uma sugestão de apoio para a aplicação da SD

gamificada.

O software escolhido para a criação da planilha foi o Google Planilhas, pois faz parte

pacote Google for Education, portanto é de utilização gratuita e está integrado com o Google

Sala de Aula, além de possibilitar a realização de atividades de forma colaborativa.

Salienta-se que o referido Apêndice não se trata de um tutorial para utilizar o Google

Planilhas27, mas sim de um modelo pronto com um único objetivo criar o placar da

competição em tempo real.

Primeiramente, para inserir fórmulas na planilha, deve-se colocar o símbolo = (igual) na

célula e digitar a fórmula desejada. Entretanto, não foi inserido o símbolo ‘=’ na planilha de

referência, porque o objetivo aqui é apresentar as fórmulas nas células, conforme as Figuras 1,

2 e 3.
Figura 1 ⎼ Tela do modelo do placar

Fonte: Google Planilhas, 2020

27 Ver Como usar o Planilhas Google - Computador - Ajuda do Editores de Documentos.
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Figura 2 ⎼ Tela das fórmulas

Fonte: Google Planilhas, 2020

Figura 3 ⎼ Tela do total de pontos

Fonte: Google Planilhas, 2020

De modo a aproveitar o modelo disponibilizado, basta apenas colocar o símbolo =

juntamente com as fórmulas na primeira linha, e depois, marcar a célula arrastando para

baixo. Dessa forma, finaliza o seu placar, deixando a sua atualização automática, ou seja,

inseriu um dado na planilha, alterando o total e consequentemente a posição do(a) estudante

ou turma no jogo.


