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Resumo.  

Este artigo apresenta algumas reflexões acerca de ações desenvolvidas com alunos de 
licenciatura em Matemática voltadas à elaboração de um jogo eletrônico de RPG com fins 
pedagógicos. Foi proposto o desenvolvimento de um jogo que evidenciasse o conhecimento 
matemático e de História da Matemática para aplicação em atividades de extensão com alunos 
do Ensino Fundamental. Para o planejamento e criação do game foram utilizados fóruns 
virtuais e o software RPG Maker 2003, sempre com base em uma fundamentação teórica 
referenciada na pesquisa sobre a História da Matemática. Os pontos discutidos acerca do 
processo de elaboração desse tipo de produto são referentes ao uso das TIC no contexto das 
metodologias que enfatizam o uso da História da Matemática no ensino da Matemática, bem 
como à apropriação pelo licenciando de um novo conhecimento tecnológico. 
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Abstract.  

This article presents some reflections on actions developed with undergraduate students in 

mathematics aimed at developing an RPG video game for teaching purposes. It was proposed 

to develop a game that showed the mathematical knowledge and history of mathematics for 

use in outreach activities with elementary school students. For the planning and creation of 

the game were used virtual forums and software RPG Maker 2003, always based on a 

theoretical basis referenced in research on the history of mathematics. The points discussed 

about the process of developing this type of product are related to the use of ICT in the 

context of methodologies that emphasize the use of the History of Mathematics in 

Mathematics teach and the appropriation by the students of a new technological knowledge. 
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1. A pesquisa em História da Matemática e a atividade do designer de games 

 

A criação de um jogo eletrônico sempre foi evidenciada como um processo que 

envolve a participação de profissionais especializados em diversas áreas do conhecimento: 

Ciência da Computação, Artes Visuais, Comunicação, etc. No caso dos games com fins 

pedagógicos, ainda poderia ser inserido um profissional da Educação para a orientação acerca 

das situações didáticas apresentadas no jogo. Ultimamente, no entanto, os softwares 

aplicativos que permitem a criação de multimídias têm se tornado cada vez mais comuns e 

fáceis de usar, até mesmo para um leigo. Hoje, qualquer indivíduo com o mínimo de 

conhecimento técnico e o máximo de criatividade consegue produzir conteúdo multimídia que 

pode se equiparar ao de especialistas. 

   Ao apresentar uma atividade estruturada no uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC), não seria impensável prever uma apropriação das funcionalidades de um 

software novo ocorrendo de maneira mais natural, ou pelo menos, num ritmo mais acelerado. 

Este trabalho é fruto desse pensamento, que ajudou a conceber (mais) uma opção de atividade 

planejada com objetivo de aliar tecnologia e História, mais especificamente História da 

Matemática.  

A importância do uso da História da Matemática para promover a aprendizagem da 

Matemática na Educação Básica já vem sendo discutido há algum tempo. Miguel e Miorim 

(2004) atentam acerca das orientações contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, sobre 

o ensino de Matemática, afirmando que são 

  

várias [...] funções que a história poderia desempenhar em situações de 

ensino, tais como o desenvolvimento de atitudes e valores mais favoráveis 

diante do conhecimento matemático, o resgate da própria identidade cultural, 

a compreensão das relações entre a tecnologia e herança cultural, a 

constituição de um olhar mais crítico sobre os objetos matemáticos, a 

sugestão de abordagens diferenciadas e a compreensão de obstáculos 

encontrados pelos alunos. (MIGUEL E MIORIM, 2004, p. 52) 

  

Dentre as estratégias apresentadas durante a disciplina História e Filosofia da 

Matemática, do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Tiradentes, uma delas 

tem estado presente nas atividades acadêmicas: a criação de aventuras de RPG  permeadas de 

referências na História da Matemática. Sendo assim, no segundo semestre de 2009 iniciou-se 

o planejamento com os seguintes objetivos: apresentar um recurso inovador para aumentar o 
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leque de ferramentas que o futuro professor poderia dispor durante sua prática docente para 

promover a aprendizagem de Matemática, e utilizar a própria atividade de criação do jogo 

para incentivar a pesquisa em História da Matemática pelos alunos da licenciatura. No 

entanto, diferentemente das atividades de períodos anteriores, que se baseavam na criação de 

jogos de RPG tradicionais (de mesa), dessa vez foi acrescida ao plano de ações a elaboração 

de um game que seria construído através do software RPG Maker 2003. 

Sobre os jogos de RPG tradicionais, Rodrigues afirma que “o RPG é uma forma 

específica de atividade, com sentido e função social. O Roleplaying Game é um jogo de 

produzir ficção manifesta oralmente e em grupo” (2004, p. 63). O repertório dos jogadores é 

elemento fundamental para a criação de aventuras interessantes, considerando que a riqueza 

de experiências produzidas pelos participantes está relacionada ao leque de conhecimentos 

dos jogadores e à forma como esses estruturam e combinam esse conhecimento. Isso fica 

evidente quando analisamos o processo de criação das personagens do jogo. Sobre isso 

Rodrigues (2004) afirma que 

 

Uma personagem é bem construída quando na sua composição um elemento 

puxa outro e cada um deles é indispensável. A partir de um repertório de 

realidade – contexto social e alusões literárias – , os elementos são 

selecionados e combinados por quem conta a história. (RODRIGUES, 2004, 

p. 39)  

 

No caso dos jogos eletrônicos de RPG, ou de qualquer outra categoria, geralmente os 

processos adotados para a criação de tais produtos são estruturados com referência no 

documento definido como Game Design. Como explica Schuytema (2008), o game design 

  

usa palavras, tabelas, diagramas para explicar o funcionamento de um 
game, a partir da história do mundo ficcional do game até a organização dos 
botões em uma interface e ao modo como um arqueiro luta contra um 
espadachim. (SCHUYTEMA, 2008, p. 15) 

  

Assim como toda prática docente é previamente planejada através dos planos de 

ensino e de curso, que organizam e detalham as ações do professor, listando recursos 

necessários e metodologia adotada, nada mais natural que a apropriação de alguns recursos 

adotados pelos profissionais que produzem jogos eletrônicos para o desenvolvimento do 

game.  
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Ao inserir na prática uma atividade referenciada na produção de um jogo eletrônico, 

ao invés de um jogo tradicional, corroboramos com Moita, que defende que 

 

Os games, embora com algumas semelhanças, em sua elaboração, com os 
jogos tradicionais, permitem, para além da possibilidade de simulação, de 
movimento, de efeitos sonoros (...), uma interação com uma nova 
linguagem, oriunda do surgimento e do desenvolvimento das tecnologias 
digitais, da transformação do computador em aparato de comunicação e da 
convergência das mídias. Proporciona, assim, novas formas de sentir, 
pensar, agir e interagir. (MOITA, 2007, p. 21)  

 

Acreditando nas possibilidades de criação de ambientes de aprendizagem mais 

eficientes, através da implementação dos jogos eletrônicos e dos elementos que fazem parte 

de seu universo, corroboramos com Papert (2008) quando este afirma que 

 

Os videogames ensinam às crianças o que os computadores estão 
começando a ensinar aos adultos (...) O fato de exigirem muito tempo 
pessoal e de requererem novos estilos de pensar é um pequeno preço a 
pagar (e talvez até mesmo uma vantagem) com retorno garantido no futuro. 
Não é de surpreender que, em comparação, para muitos jovens a Escola 
pareça lenta, maçante e claramente desatualizada (PAPERT, 2008, p. 20) 

 

A importância em apresentar uma estratégia que use um referencial que ainda 

apresenta certa resistência em um curso de formação de professores é justificada pela ainda 

defasada proposta curricular da maioria dos programas de graduação, ainda atreladas às 

práticas tradicionais, e alheias às mudanças na sociedade. Borba e Penteado (2005) afirmam 

que  

 

Uma questão central para a entrada das novas mídias na escola está 
relacionada com o professor. Já há sinais evidentes, tanto na educação 
básica quanto na própria educação  em nível universitário, que, se o 
professor não tiver espaço para refletir sobre as mudanças que acarretam a 
presença da informática nos coletivos pensantes, eles tenderão a não utilizar 
essas mídias, ou utilizá-las de maneira superficial, domesticando, portanto, 
essa nova mídia. (BORBA E PENTEADO, p. 89, 2005) 

 

Considerando que essa reflexão deve começar na formação inicial, e deve permear a 

formação continuada dos profissionais da Educação, ao apresentar elementos do que faz parte 

da rotina dos game designers, ao menos superficialmente, as ações objetivaram fundamentar 
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os indivíduos na elaboração de um produto que poderia ser aplicada como suporte em aulas 

de Matemática. Atrelada a isso, invariavelmente, sugere uma reflexão sobre as novas funções 

que o docente pode assumir na sociedade contemporânea.  Mattar (2010), defende que 

 

Pode-se pensar no designer de games participando ativamente do design de 
cursos, como designer de aprendizado (não como simples produtor de 
objetos de aprendizagem) e como promotor da aprendizagem baseada em 
games. (...) Isso ajudaria a superar um pouco o choque de gerações que 
estamos vivenciando na educação e, provavelmente, faria com que os 
cursos produzidos respeitassem diferentes estilos de aprendizagem 
(MATTAR, 2010, p. 70) 

 

Assim, a História da Matemática pode ser pensada como uma linha de pesquisa que propicia o 

incremento de temáticas relacionadas à Matemática, criando um cenário rico em discussões que 

permitissem a viabilidade de criação dessas ferramentas. E, dessa forma, as atividades orientadas para 

aproximar a prática docente com a do designer de games serão descritas a seguir. 

 

2. Construindo o game 

 

2.1. Planejando o contexto do game 

 

A primeira etapa para a elaboração do game foi referente à análise de um jogo 

eletrônico chamado Tríade, produzido por uma equipe multidisciplinar coordenada pela 

professora Lynn Alves (UNEB), para a análise dos principais elementos de um jogo 

eletrônico, e de um documento de game design pronto, dado como exemplo. A idéia era que, 

posteriormente, os alunos elaborassem seus próprios planos descritivos referentes a exemplos 

de jogos que poderiam produzir.       

Paralelamente às atividades desenvolvidas em sala de aula na disciplina, foi criado um 

grupo de discussão virtual no qual eram propostos vários temas para que cada aluno 

registrasse suas idéias e relatassem suas experiências durante de aprendizagem da Matemática 

durante sua vida escolar. Em certo momento do curso, após uma aula expositiva sobre 

“Matemática Grega” foi solicitada, no fórum virtual criado, uma pesquisa mais aprofundada 

sobre as invenções e contribuições de Arquimedes no campo das Ciências Exatas. Os alunos 
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postavam no ambiente, relatos citando fatos da biografia de Arquimedes e suas várias 

contribuições para a Matemática e Física. 

O fórum foi criado a partir de uma das funcionalidades do grupo de discussão cujo 

endereço eletrônico é o http://historiadamatematica.groups.live.com/ . Cada aluno podia 

responder ao tópico sobre o matemático com as contribuições que resultaram de pesquisa (em 

livros ou na Internet).  A figura abaixo apresenta algumas respostas postadas no fórum. 

 

 

Figura 1. Fórum de discussão virtual 

 

Após orientar os alunos a pesquisar temas sobre o jogo, foi pedido que os mesmos 

produzissem textos como narrativas de histórias ou descrevendo os fatos que poderiam fazer 

parte de um game. Dentre os textos produzidos, um deles foi selecionado para servir de tema 

da história do game. O texto foi o seguinte: 

 

“’CONTRA ATAQUE’, é um jogo cujo objetivo é defender Siracusa, cidade natal de 

Arquimedes. “Fundada pelos Corintos  cerca de 734a.C.. Em 100 anos, a cidade ficou tão 

poderosa que enviou seus próprios colonizadores para o sul e oeste da Sicília . Foi tal a 

prosperidade e poder da Sicilia que passou  a incomodar Atenas,  tendo sido atacada pelos 

romanos em 415 a.C. [...] É uma aventura no qual o jogador terá de defender a cidade dos 
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ataques romanos que avançam mar adentro em busca de conquistar a cidade. O jogo terminará 

quando o imperador romano for capturado.” 

 

Ao solicitar da dupla de alunos que descrevessem o processo que levou à concepção 

da idéia da história do jogo e a implementação das situações-problema nos cenários, os 

mesmos relataram o seguinte: 

Aluno A – “Como várias das suas invenções tiveram impactos significativos no campo 

militar, pudemos constatar que a sua cidade natal passou por diversas guerras e a mais 

importante delas foi o ataque dos Romanos na busca de dominar Siracusa. Diversas de suas 

invenções foram utilizadas durante as guerras para defender a cidade dos ataques inimigos. 

Com este primeiro contato sobre a vida de Arquimedes, tivemos a idéia de tratamos deste 

assunto como plano de fundo para a criação do game através do software RPG MAKER 2003. 

Com o tema definido, começamos a pesquisar sobre a cidade de Siracusa e a vida de 

Arquimedes como estudioso da Matemática. Descobrimos que um momento importante de 

sua vida, foi a sua dedicação em estudar na Universidade de Alexandria, localizada no Egito, 

na qual intensificou seus estudos com Aristótenes. Utilizamos o mapa do Egito como cenário 

para destacar este momento importante e como precisaríamos também de um desafio 

matemático para os alunos, tivemos a idéia de inserir o crivo de Aristótenes, durante a 

aventura dos alunos que consiste em descobrir todos os números primos que estiverem em 

uma tábua” 

 

2.2. Definindo história, personagens e conflitos 

 

Após alguma discussão acerca dos cenários e do roteiro do jogo, foi decidido o uso de 

um episódio fictício para tornar o jogo mais interessante. Nessa estória um soldado romano, 

admirador de Arquimedes, teria o desafio de sair à procura do matemático para evitar que o 

exército romano não pudesse  encontrá-lo e lhe avisar sobre o perigo que ele esta correndo. 

Durante sua trajetória, este soldado passaria por alguns lugares-chave, onde seria apresentado 

a situações-problema por outros personagens (inseridos no jogo para dar dicas ou apresentar 

problemas ao herói). Em um exemplo de cenário do jogo (ilustrado pela tela do jogo 
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apresentada a seguir), o protagonista vai até o Egito em busca de Arquimedes na 

Universidade de Alexandria, como descrito no relato anterior.  

Os diálogos que ocorrem entre os personagens são implementados mediante a edição 

de um evento no jogo. E diferente dos elementos do cenário, que precisam apenas serem 

selecionados e inseridos no mapa com um simples clique, esses eventos, em algumas 

situações, requerem a implementação de parâmetros mais sofisticados. 

 

 

 

Figura 2: Um dos cenários do jogo (Biblioteca de Alexandria) 

 

De acordo com Eves (2004), consta que Arquimedes “esteve algum tempo no Egito, 

provavelmente na Universidade de Alexandria, pois contavam entre seus amigos, Cônon, 

Dositeo e Eratóstenes” (2004, p.192). Portanto este se constituiu, no game, como um local-

chave onde ele deveria se deparar com um desafio. No caso, o protagonista é apresentado ao 

Crivo de Eratóstenes, um dispositivo utilizado para se acharem todos os números primos 

menores que um número n dado. Para obter a dica correta para seguir na sua busca ele deveria 

solucionar o problema de identificar quantos números primos são contados. A figura que 

segue representa a tela com o crivo que deve ser analisado. 
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Figura 3. Crivo de Eratóstenes com 30 elementos 

 

A proposta deste tipo de problema é que, ao se deparar com ele, o aluno jogador 

reproduzisse a mesma estratégia (ou ao menos de aproximasse) utilizada por Eratóstenes ao 

utilizar o crivo. De acordo com o método original 

Anotam-se, em ordem e começando por 3, todos os números ímpares 
menores que n. eliminam-se os números compostos da sequência riscando-
se, a partir do 3 (exclusive) todos os terceiros números que se seguem, 
depois, a partir do 5 (exclusive) todos os quintos números que se seguem e 
assim por diante (...) Todos os números não riscados, mais o número 2, 
formam a lista dos primos menores que n. (EVES, 2004, P. 198)  

 

Após discussão acerca do tamanho do crivo foi decidido que a quantidade de 

elementos seria 30 (geralmente ele é apresentado com 100 elementos), de maneira que o 

tempo gasto para resolvê-lo não se prolongasse ao ponto de quebrar o ritmo do jogo.  

Cada dupla ficou responsável por elaborar um cenário e os eventos que aconteceriam 

quando o jogador explorasse aquele ambiente. A versão final do jogo foi formada pelos 

diversos cenários criados no software, separadamente, de maneira que cada um se referisse a 

um nível do jogo por onde o herói teria que passar para completar sua missão. Nas situações 

apresentadas em cada cenário do jogo, um personagem NPC apresentava as dicas ou 

situações-problema implementadas como eventos, em geral, referentes a mensagens ou 
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opções de múltipla escolha apresentadas ao protagonista. Assim, ao escolher as opções 

corretas ele receberia novas pistas para que pudesse continuar sua jornada. 

Em cada parte da aventura, um cenário diferente deveria ser criado, de forma que o 

contexto geral da história mantivesse coerente com alguns fatos históricos conhecidos, mesmo 

que o roteiro sugerido para o jogo representasse um fato fictício, não reconhecido no meio 

científico como verídico. 

   

 3. Algumas considerações 

  

O uso das novas tecnologias no ensino de Matemática mais frequentemente estão 

associadas a atividades que enfatizam o uso da modelagem matemática, ou de simulações de 

fenômenos que relacionam variáveis ou representações geométricas e algébricas, com a 

finalidade de dar um significado às idéias abstratas apresentadas durante a vida escolar e 

acadêmica.  

A atividade de elaboração de um jogo eletrônico no estilo RPG, na forma como foi 

inserida nas atividades do curso, se mostrou como sendo um recurso que privilegia a pesquisa 

em História da Matemática na disciplina História e Filosofia da Matemática, na produção de 

conteúdo para uma atividade extensionista, além de apresentar ao aluno da licenciatura as 

potencialidades do uso de recursos informatizados que já fazem parte da realidade e do 

cotidiano dos jovens nativos digitais. Ao planejar as etapas do game os alunos da graduação 

se depararam com ações que apontam para metodologias que priorizam a construção do 

conhecimento e a formação do indivíduo mais autônomo e crítico, que formula, sintetiza, 

analisa e age, assumindo uma posição privilegiada no processo ensino-aprendizagem.   

Ainda assim, consideramos que tais reflexões são apenas o ponto de partida para um 

estudo mais aprofundado acerca das implicações do uso dos jogos eletrônicos e da elaboração 

de documentação descritiva desses jogos, já que não houve a preocupação em exigir, com um 

rigor maior, que esses futuros professores produzissem um documento cujas especificidades 

devem compor um game design elaborado por um profissional da área de criação de games. 

Algumas dificuldades em relação à apropriação da tecnologia também devem ser 

citadas. Mesmo diante de um aplicativo que permite a criação de cenários de forma simples, e 

a implementação de eventos do jogo sem necessariamente fazer uso de técnicas de 

programação, certamente o fato de nunca terem manipulado esse tipo de ferramenta criou um 
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obstáculo para alguns dos alunos. O fato de alguns não serem usuários de games também 

dificultou a compreensão acerca de alguns elementos que compõem os jogos eletrônicos e 

como eles deve ser apresentados ao jogador, tais como a função dos NPCs (que são as 

personagens que interagem com o protagonista) em cada etapa do gameplay. E ao não 

entenderem alguns elementos que fazem parte das situações que ocorrem durante todo o 

período em que o jogador joga, como a inserção de micro-games dentro do jogo (macro), 

pode-se imaginar que o produto final tende a se tornar um produto desprovido da essência 

básica de qualquer jogo: o aspecto lúdico. 

Nesse caso, a hipótese levantada sobre uma apropriação natural da tecnologia não foi 

confirmada para todos os participantes. No entanto, isso deixa em aberto outro tema para 

debate, sobre a identificação do perfil desses indivíduos e de suas experiências anteriores com 

o uso das TIC. Certamente um debate que leve a refletir sobre como nativos e imigrantes 

digitais constroem seu conhecimento. 
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