
 

 

 

                                                                

 
 

USO DA GAMIFICAÇÃO ENQUANTO FERRAMENTA DE ENSINO 

APRENDIZAGEM NA MATEMÁTICA

RESUMO 

Com o advento da modernidade, o avanço da 
nova geração surge e com ela premências para uma readequação do espaço escolar, 
diversificando assim a sua ressignificação, pois, essas tecnologias surgem no intuito de 
aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. 
considerando a competitividade, a agilidade e a interatividade, é possível observar que o 
uso da gamificação pode ser um recurso de grande valor no âmbito educacional, sobretudo 
no ensino da matemática, os alunos que adentram a
convivem com a realidade da inserção de recursos tecnológicos, pois, utilizam smartphones, 
internet, videogames, dentre outros. Neste sentido, cabe ao professor adequar trabalho em 
sala de aula ao contexto atual, apropr
digital e pela internet para adequar as aulas, tornando
consequentemente, desenvolvendo novas aprendizagens. Dessa maneira, é necessário que 
o professor tenha conhecimento sobre a
aprendizagem dos seus alunos, auxiliando no processo de ensino e aprendizagem dos 
conteúdos de matemática, bem como o desenvolvimento das diversas competências e 
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Com o advento da modernidade, o avanço da tecnologia traz novas necessidades, uma 
nova geração surge e com ela premências para uma readequação do espaço escolar, 
diversificando assim a sua ressignificação, pois, essas tecnologias surgem no intuito de 
aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. Diante da contemporaneidade, 
considerando a competitividade, a agilidade e a interatividade, é possível observar que o 
uso da gamificação pode ser um recurso de grande valor no âmbito educacional, sobretudo 
no ensino da matemática, os alunos que adentram a sala de aula hoje, de algum modo já 
convivem com a realidade da inserção de recursos tecnológicos, pois, utilizam smartphones, 
internet, videogames, dentre outros. Neste sentido, cabe ao professor adequar trabalho em 
sala de aula ao contexto atual, apropriando-se dos recursos proporcionados pela cultura 
digital e pela internet para adequar as aulas, tornando-as ainda mais atraentes e, 
consequentemente, desenvolvendo novas aprendizagens. Dessa maneira, é necessário que 
o professor tenha conhecimento sobre a gamificação, e como ela pode colaborar na 
aprendizagem dos seus alunos, auxiliando no processo de ensino e aprendizagem dos 
conteúdos de matemática, bem como o desenvolvimento das diversas competências e 
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nova geração surge e com ela premências para uma readequação do espaço escolar, 
diversificando assim a sua ressignificação, pois, essas tecnologias surgem no intuito de 
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habilidades. A partir do mencionado, surge a ideia 
gamificação como auxilio no processo de ensino e aprendizagem de alguns conteúdos da 
Matemática a partir do questionamento: Como a gamificação pode ser utilizada como uma 
ferramenta de ensino-aprendizagem da Matemática?
se uma revisão da literatura científica sobre o tema, realizando por meio desta um estudo de 
natureza exploratória, com uma abordagem qualitativa. 
tempos antigos, na Grécia, o jogo era 
já na idade média com a influência do cristianismo se tem as primeiras conceituações de 
ensino tradicional, que tinha por características o professor ativo e autoritário e o aluno 
passivo de um aprendizado mecanizado. Os jogos são vistos como um instrumento que 
desperta o interesse do aluno, e contribui para o ensino e aprendizagem, transformando o 
sistema tradicional. Através do conhecimento matemático a sociedade quantifica, mede e 
organiza as informações, que de forma direta contribui para o desenvolvimento do senso 
crítico e cientifico do indivíduo, a gamificação demonstra, de forma profunda, como os 
sistemas de recompensas funcionam, basicamente, as recompensas servem para estimular 
dois tipos de motivação: a intrínseca e a extrínseca. Na gamificação, a motivação intrínseca 
ocorre quando um indivíduo é motivado a realizar determinada atividade ou demonstrar 
certo comportamento por fatores internos, tais como orgulho, força de vontade, desafio, ou 
simplesmente por que isso seja uma coisa boa a se fazer. O foco da gamificação é envolver 
o indivíduo dentro de uma gama de tarefas realizadas, para isso se utiliza meios 
provenientes de jogos que são percebidos pelos sujeitos como elementos prazerosos e 
desafiadores, favorecendo a criação de um ambiente propício ao engajamento do indivíduo, 
a mesma deve-ser vista como uma aplicação da ideia de jogo que forem considerados 
apropriados para resolução de problemas e para estimular a aprendizagem.
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