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1. RESUMO  

O projeto propõe ser um recurso pedagógico de matemática gamificado,          

focado nos conteúdos de Ensino Fundamental II, mas com apoio para os usuários             

que possuem dificuldade nos conteúdos do Ensino Fundamental I. De acordo com            

as pesquisas de Rubi(2012) e Araújo(2012), é conhecida a eficiência ao se utilizar             

jogos no meio educacional. O foco educativo deste projeto envolve gamificação, ou            

seja, envolve apresentar o conteúdo educativo com diversos elementos lúdicos e           

interativos. Sendo esses uma história interessante, mecânicas divertidas e desafios          

de lógica, para deixar o estudante mais a vontade para querer praticar e ajudá-lo a               

superar suas dificuldades. Porém, o sistema deverá ser visto apenas como um            

complemento para o aluno praticar o que aprendeu em sala de aula, e não como               

uma substituição das aulas presenciais.  

 

2. INTRODUÇÃO 

O projeto é um recurso pedagógico gamificado de conteúdo matemático do           

Ensino Fundamental II. Apesar de não apresentar o conteúdo inteiro por conta de             

sua longa extensão e variedade dessas matérias, o projeto tem como foco            

apresentar o possível de maneira divertida, para que o estudante usuário se sinta             

incentivado em melhorar seu desempenho e seguindo o seu próprio ritmo de            

aprendizado. Por focar em gamificação e pedagogia, o projeto é definido como jogo             

educativo. 

Os conteúdos apresentados podem envolver assuntos como grandezas e         

medidas, geometria, operações com frações, tratamento de informação, funções,         

equações e etc. Além de ensinar e testar os conhecimentos do jogador através de              

combates dentro do jogo, em que teria de se utilizar a matemática para vencer o               

desafio, o jogo apresenta o lado curioso da Matemática. Mostrando elementos           

inspirados nas obras do artista holandês Maurits Cornelis Escher ou problemas de            

lógica envolvendo xadrez, por exemplo. Ambos exemplos são ótimos recursos para           

demonstrar que a matemática vai além da conta aritmética, ela também é puro             

raciocínio lógico. 

O projeto propõe a ideia reconhecendo, de acordo com o Instituto Ayrton            

Senna, que muitos estudantes saem do Ensino Médio sem saber o conteúdo que é              



esperado deles. Essa dificuldade pode vir de vários fatores, como ideias           

pré-concebidas de que a “matemática é difícil”, a metodologia tradicional com ênfase            

em cálculo excessivo, a falta de contextualização, a linguagem e a própria motivação             

do aluno. 

Com a gamificação do conteúdo, o usuário fica mais engajado e não sente a              

pressão de que está sendo avaliado, resultando então num ensino dinâmico e            

divertido. No processo de aprendizagem, a gamificação contribui tanto para a           

motivação como para o desenvolvimento mental do aluno.  

 

3. OBJETIVOS  

Auxiliar no ensino do estudante de Ensino Fundamental II com uma           

metodologia mais dinâmica e lúdica, mostrando os diversos lados divertidos da           

matemática além de mostrar os conteúdos necessários. O projeto também procurará           

ajudar o estudante a superar suas dificuldades com o conteúdo. 

 

4. METODOLOGIA 

O projeto está sendo desenvolvido em Unity. Sendo a programação feita em            

C#. Os exercícios matemáticos apresentados estão presentes em livros e apostilas           

de Ensino Fundamental II. As artes são originais e feitas pelo autor do projeto              

através do Photoshop. Os testes então serão feitos por estudantes que estão tendo             

o conteúdo na escola. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com a ajuda do Trello, o planejamento está sendo feito por partes, no método              

Scrum. Primeiro foi feito um protótipo de movimentação e fluxo de batalhas na             

própria Unity, para mostrar o potencial das mecânicas e apresentação de conteúdo.            

Após o protótipo pronto, o Game Design foi reorganizado para aproveitar ao máximo             

o tempo restante da Iniciação Científica. As regras do sistema foram revisadas para             

ficarem melhor apresentadas e mais dinâmicas. Com isso, o Level Design está            

sendo estudado para melhor apresentação e obter uma melhor curva de           

aprendizado e desafio. O projeto terá até o final de seu desenvolvimento, no mínimo,              

dois Templos, de acordo com o andamento desse estudo de Level Design. Porém,             



com a estrutura do jogo, será possível mostrar as mesmas fases para séries             

escolares diferentes, apenas modificando os exercícios. Logo, será possível obter          

um maior número de testes, caso seja necessário. 

 

Imagens do protótipo de navegação/referência a Escher(esquerda) e 

batalha(direita). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

O primeiro resultado foi o protótipo com parte das regras do sistema. Sendo             

elas a movimentação do personagem para possibilitar a exploração do mapa, e            

também o fluxo básico das batalhas por turnos, que terão a finalidade de apresentar              

o conteúdo matemático para o usuário. Alguns documentos sobre o Game Design,            

como o documento da batalha ou de recompensas dentro do jogo, também foram             

concluídos. 
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