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Resumo:
Este artigo acadêmico traz como elemento fundamental o debate sobre as contribuições dos jogos digitais
para o ensino da matemática. Este estudo fundamentou-se nas pesquisas de Valente (1993), Fischer (2006),
Marques, Mattos, Taille (2001), Huizinga (2007), Salen ( 2004) Zimmerman (2004) e Alves (2004). Nosso
objetivo geral buscou analisar a importância dos jogos digitais para o ensino da matemática e a metodologia
utilizada se fundamentou na abordagem qualitativa, e para coleta de dados, entrevistas semiestruturadas
com dois professores e dois alunos das escolas da rede pública do município de Serrinha, sendo uma estadual
e uma municipalizada parcialmente. A pesquisa aponta como conclusão parcial, que os jogos podem contribuir
significativamente para a aprendizagem da matemática por favorecer a interação, colaboração, raciocínio
lógico e estímulo a autonomia e a criatividade dos estudantes.
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Summary:

TECHNOLOGY AND EDUCATION: use of digital games in teaching mathematics.

This article brings academic debate as an essential element of the contributions of digital games for teaching
math. This study was based on surveys Valente (1993), Fischer (2006), Marques, Mattos, Taille (2001),
Huizinga (2007), Salen (2004) Zimmerman (2004) and Alves (2004). Our overall objective was to examine
the importance of digital games for teaching math and methodology used was based on a qualitative
approach and data collection, semi-structured interviews with two teachers and two students from public
schools in the municipality of Serrinha, one state and a partially municipalized. The research points as partial
conclusion that games can contribute significantly to the learning of mathematics by encouraging interaction,
collaboration, logical reasoning and encouraging independence and creativity of students.

Keywords: Teaching Math; digital games; meaningful learning.

Iniciando o diálogo

Este trabalho de pesquisa foi produzido durante os estudos da disciplina Tecnologia da Informação e
Comunicação - TIC, no curso de Licenciatura em Pedagogia da UNEB, Campus XI. Fez parte de uma discussão
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sobre as contribuições das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação para o ensino da matemática,
mais especificamente os usos pedagógicos dos jogos digitais.
A relevância da temática se insere na possibilidade pedagógica dos jogos envolverem os estudantes na
aprendizagem significativa da Matemática, pois vivemos um período de rápida evolução e inserção dos jogos
digitais, estando cada dia mais presente na vida das crianças, jovens e adultos. Tal fascínio pode causar
grande impacto no contexto educacional, pois os jogos digitais possibilitam não somente a modernização do
ensino como também faz com que o estudante busque e participe da construção do seu próprio
conhecimento.
Nosso objetivo geral buscou analisar a importância dos jogos digitais para o ensino da matemática e os
específicos: analisar se os jogos digitais contribuem na aprendizagem da matemática; refletir se os
professores utilizam os jogos para ensinar matemática e identificar se os alunos usam o computador para o
estudo da matemática.
A trama metodológica desta pesquisa encontra-se ancorada na pesquisa qualitativa de campo, realizada em
duas escolas da rede pública do município de Serrinha, tendo como colaboradores dois professores e dois
alunos das referidas escolas, sendo uma estadual e uma municipalizada parcialmente, com o propósito de
coletar informações, de que forma os jogos eletrônicos, utilizados no computador, podem favorecer o ensino
da matemática e como os professores utilizam o computador para ensinar matemática.
Este trabalho ficou desenhado da seguinte forma: a primeira parte consta de introdução, a relevância do
trabalho, nossa implicação, assim como os objetivos, apresentação dos objetivos de estudo e as questões de
pesquisa.
No segundo tópico, explicitamos algumas reflexões sobre os teóricos Valentes (1993), Fischer (2006),
Marques, Mattos, Taille (2001), Salen; Zimmerman (2012), Alves (2004) (2008). No terceiro tópico
enfatizamos os resultados encontrados na pesquisa de campo, e por fim, as considerações finais, fazendo
uma analise de todo o estudo.
É relevante dentro deste contexto, refletir sobre as contribuições das Tecnologias Digitais da Informação e
Comunicação para o ensino da matemática, uma vez que, não podemos ignorar o desenvolvimento
tecnológico pelo qual passa a nossa sociedade e nem deixar que a escola se distancie do mesmo, visto que é
preciso utiliza-los como ferramenta pedagógica. Segundo HUIZINGA (2007, p.16) “...o jogo é uma atividade
livre, conscientemente tomada como ‘não – séria’ e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de
absorver o jogador de maneira intensa e total”. No jogo, os saberes são mobilizados de forma prazerosa
favorecendo uma articulação entre aprendizagem formal e informal. No entanto, as escolas não estão
habituadas a utilizá-lo no processo educacional.
Os jogos podem abordar os conteúdos aplicados em sala de aula de forma mais contextualizada. Observamos
que nas escolas pesquisadas da rede publica do município de Serrinha os professores não utilizam os jogos
digitais com frequência para o ensino da matemática, pois muitos não têm uma formação especifica para lidar
com este cenário. Apesar disso, os estudantes utilizam em outros ambientes, produzindo aprendizagens sem
a intervenção escolar.
A pesquisa aponta como conclusão parcial, que os jogos podem contribuir significativamente para a
aprendizagem da matemática por favorecer a interação, colaboração, raciocínio lógico e estímulo à autonomia
e a criatividade dos estudantes. No entanto, apesar das novas tecnologias estarem presente na vida dos
alunos, a utilização dos jogos digitais para o ensino da matemática não é utilizada com frequência pelos
professores das referidas escolas, mesmo percebendo a importância dos jogos, os professores se sente
despreparados para trabalhar com os alunos.
Efetivamente os jogos digitais pode ser um recurso pedagógico que motive os estudantes no processo
ensino-aprendizagem, pois ensinar de forma lúdica pode promover criatividade e interação com o mundo,
porém, ainda são necessárias ações de formação docente e estruturação das escolas, segundo Alves (2009)
“A escola pode utilizar os jogos e configurá-los como um novo ambiente de aprendizagem. Ela deve ser um
espaço para a discussão dessa tecnologia tão presente na vida dos alunos”, para que de fato os jogos digitais
possam contribuir de forma efetiva para o processo de ensino e aprendizagem de matemática.

Nossas reflexões sobre os estudos dos autores.
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Neste tópico, algumas reflexões acerca dos jogos digitais. Para tanto, destacamos as contribuições de Valente
(1993), Fischer (2006), Marques, Mattos, Taille (2001), Salen; Zimmerman (2012) e Alves (2008) (2009).
Atualmente a sociedade se depara cada vez mais com novas tecnologias, para o ser humano acompanhar o
desenvolvimento do mundo é preciso esta conectado com as novas tecnologias, estando presente em vários
ambientes de trabalho e lazer.
As TICs, e em especial o computador e a internet, vem sendo introduzidos na educação provocando uma
verdadeira revolução na concepção de ensino e aprendizagem, por fazer parte do cotidiano dos alunos que o
utilizam não somente na escola, mas em casa e nas lan houses. Os dispositivos digitais e os jogos digitais
mobilizam os estudantes a participarem das narrativas ali produzidas. Nestes espaços acessam
conhecimentos, interpretam, tomam decisões conjuntas, constroem e socializam saberes. São sujeitos ativos
e críticos do processo. Portanto, estes recursos tão ricos e diversificados não podem ser considerados apenas
uma ferramenta para brincar, mas acima de tudo para aprender, fazer com que o ensino tenha significado
para a vida das pessoas.
Segundo as autoras Marques, Mattos, Taille (2001): “...o computador é um instrumento novo, recém-chegado
nas redondezas da educação, e que pode, e deve ajudar o ensino a se tornar cada vez mais ensino: fornecer
conhecimentos, abrindo os caminhos do raciocínio”, ou seja, o computador enquanto instrumento de ensino
não só proporciona conhecimento como também estimula a autonomia aos alunos, o que diferencia é a
maneira de como se utilizam.
A escola cumpre um papel fundamental para se aprimorar de vários tipos de linguagem e instrumentos de
comunicação, podem se valer dos recursos tecnológicos a fim de tornar os conteúdos dinâmicos e atraentes.
É nesta perspectiva que os jogos podem ser um recurso de grande importância para o ensino, sobre isso,
Zimmerman e Salen (2012, p. 9) afirmam que:

Os jogos podem produzir — redes complexas de desejo e prazer, ansiedade e alívio, curiosidade e
conhecimento. Os jogos podem inspirar a mais alta forma de cognição cerebral e envolver a resposta mais
primitiva, muitas vezes simultaneamente. Os jogos podem ser puras abstrações formais ou empregar as mais
ricas técnicas de representação possíveis.

Os autores salientam a relevância dos jogos, pois os mesmos permitem que os estudantes apreendam e
socializem conhecimentos, tornando-os mais próximo de real, de forma mais concreta, ou seja, os jogos
auxiliam na construção cognitiva do estudante, pois estimula habilidade e desenvolve o raciocino lógico e a
capacidade de resolver situações de conflito.
A matemática pressupõe o estímulo de ações que mobilizam os estudantes a construção do conhecimento por
ser uma disciplina que está presente em varias áreas do conhecimento e na vida social também. Desta
maneira, pensar no ensino desta disciplina é criar condições para que os estudantes compreendam os
conceitos matemáticos que ocorrem a sua volta, no cotidiano de cada sujeito. Segundo Valente os jogos no
computador podem ser:

(...) analisados em termos do ciclo descrição-execução-reflexão-depuração-descrição. Podem ter
características dos tutoriais ou de software de simulação aberta, dependendo do quanto o aprendiz pode
descrever suas ideias para o computador. Em geral, os jogos tentam desafiar e motivar o aprendiz,
envolvendo-o em uma competição com a máquina ou com colegas. A maneira mais simples de se fazer isso é,
por exemplo, apresentando perguntas em um tutorial e contabilizando as respostas certas e erradas.
(VALENTE, 1999, p. 96)

Ressaltamos o papel do professor de mediar os alunos para que os objetivos sejam alcançados, pois os jogos
tem a capacidade de desenvolver aspectos positivos, motivar os estudantes principalmente os alunos que
apresentam dificuldades em matemática, uma vez que os jogos são feitos de regras que precisam de um
acompanhamento. Faz-se necessário neste sentido, atentar para que a competição seja saudável e impulsione
o crescimento e a colaboração entre os participantes.
Sobre a prática dos jogos, Brenelli (1996, p. 25), diz que, “a importância dessa atividade no contexto
psicopedagógico é a de permitir, ainda que indiretamente, uma aproximação do mundo mental da criança,
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pela análise dos meios, dos procedimentos utilizados ou construídos durante o jogo”. Esta análise deve ser
feita principalmente pelo professor, pois o mesmo tem o papel de mediar e orientar as jogadas e as
aprendizagens que serão realizadas em cada jogo.
É preciso antes de levar os jogos para a sala de aula que o professor reflita sua relação com os
conhecimentos e aprendizagens previstos no Plano de Ensino, identificando significados para os alunos.
Segundo Alves:

Levar os jogos digitais para a escola por que seduzem os nossos alunos, sem uma interação prévia, sem a
construção de sentidos, buscando enquadrar esse ou aquele jogo no conteúdo escolar a ser trabalhado,
resultará em um grande fracasso e frustração por parte dos docentes e dos discentes. ( ALVES, 2008. p, 8)

Desta forma, os jogos devem ser utilizados como recurso pedagógico, e não como um passa tempo ou tapa
buraco. É essencial sua inclusão no planejamento de ensino de forma consciente e contextualizada. Os jogos
digitais proporcionam uma série de benefícios para os alunos, devendo ser incluído nos espaços das salas de
aula, fazendo articulação com as disciplina principalmente para a aprendizagem da matemática, olhada como
uma ciência fechada e distante da realidade. Consideramos, portanto, que os jogos digitais podem facilitar o
processo de ensino e de aprendizagem para professores e estudantes desde que se insira no processo
educativo de forma contextualizada e significativa.

Resultado da pesquisa de campo.

O estudo teórico nos permite afirmar que jogos digitais auxiliam na construção de conhecimento facilitando a
sistematização em vários aspectos, os professores podem trabalhar com uma diversidade de conteúdos:
trabalhar os conhecimentos aritméticos, a álgebra geométrica e outros. A pesquisa de campo revela que
conceitualmente os professores compreendem esta importância. Todos as professores entrevistadas
concordam que a tecnologia contribui com o processo educativo. Sobre a utilização dos jogos na escola, uma
das professoras entrevistada, Prof. Violeta, afirma, “A matemática fica mais atraente, a geração de hoje estar
voltada nesta área das tecnologias e nós professores devemos aproveitar esta oportunidade que até pouco
tempo eram difícil de ser ter acesso”.
Segundo a prof. Margarida: “A utilização das tecnologias traz grande aspecto positivo na vida dos alunos e
jovens, ajuda no processo educacional.” A mesma professora, entretanto, salienta os aspectos negativos:

“...assim também como o mau uso deste recurso pode trazer grandes prejuízos para o aluno, onde o mesmo
fica “preguiçoso” que apenas só quer copiar e colar, ou jogar, jogos sem proposito educacional é preciso que
a escola tenha um profissional que sabia trabalhar com este tipo de aluno, porque os meus cursos deixaram
lacunas. (Prof. Margarida, 2013)

As duas professoras entrevistados reconhecem que apesar de reconhecermos que a sociedade esta cada vez
mais envolvida com as tecnologias, ainda não existem políticas públicas significativas de formação docente
para os professores lidar com as mesmas, e principalmente no que diz respeito ao uso pedagógico dos jogos
digitais. As incorporações dos jogos digitais no currículo escolar podem contribuir com o processo educacional,
uma vez que, os jogos podem possibilitar aos alunos criar estratégias, resolver problemas de forma atrativa e
interessante, apesar disso necessitam ainda de investimentos e estudos.
Um dos estudantes entrevistados, o AECE, (2013) afirmou que: “Os jogos digitais podem ajudar muito,
porque tem jogos que ajudam nas formas geométricas, contas, tabuada, faz com que o aluno aprenda os
números e também respeite e tenha tolerância com o colega”, ou seja, segundo o estudante, os jogos digitais
exercitam os conhecimentos matemáticos, e possibilitam se socializarem, trabalhar com questões de éticas,
respeito, tomada de decisões, se expressar e se comunicar entre outros aspectos importantes da sua
formação.
Segundo a estudante Dipirona (2013) “O jogos contribuem muito para o estudo da matemática, melhora o
raciocínio lógico e aptidão dos estudos.” como citado no primeiro tópico deste artigo por Zimmerman e Salen
(2012), os jogos podem inspirar a mais alta forma de cognição cerebral e envolver a resposta mais primitiva,
muitas vezes simultaneamente. A relação dos estudantes com os jogos digitais contribuem com os conteúdos
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da matemática como também no desenvolvimento da autonomia, a noção de estratégias, aumenta o
vocabulário dentre outros benefícios na sua formação.
A estudante destaca ainda, que: “Através dos jogos digitais é possível desvendar mistérios utilizando o
raciocino lógico, desenvolver estratégias, melhorando a coordenação visual e motora, além de habilidades e
potencialidades que estimulam a concentração do estudante”. É justamente neste contexto sobre o potencial
que os jogos proporcionam que a tecnologias dos games podem auxiliar significativamente o processo de
ensino e aprendizagem dos estudantes.
Percebemos nas falas dos estudantes que eles gostariam que os professores trabalhassem mais com os jogos
na sala de aula, evidenciando que os professores não costumam trabalhar com esta metodologia. As falas dos
estudantes surpreendem pelos argumentos coerentes e fundamentados.
Ao serem questionados sobre o uso pedagógico dos jogos digitais os professores revelam que ainda precisam
de muito estudo e orientação, pois o jogo ainda sofre preconceitos e está atrelado mais ao brincar e muito
menos ao estudar.
Apesar disso, sabemos que o jogo é próprio do ser humano. A criança, ao nascer, já brinca espontaneamente,
sem que seja necessário que alguém a inicie nessa atividade. Cabe à escola utilizar esse aspecto natural do
ser humano em seu favor, propondo aulas mais atraentes e mais significativas para o estudante, “os jogos de
forma lúdica faz com os alunos entenda que a matemática não é um bicho de sete cabeças” Prof.Violeta
Os jogos digitais trazem em si regras e desafios assim também como a matemática. Na medida em que os
estudantes estão jogando os mesmos podem adquirir autonomia, capacidade de raciocínio lógico e descrever
as suas próprias capacidades de aprendizagem. A visualização de um jogo ou até mesmo de um desenho
animado permite que o estudante assimile melhor os conteúdos, por ser apresentado de forma dinâmico e
divertido, para AECE (2013) “Acredito que com os jogos as aula se tornaria mais atrativa e interessante”.
Durante todo o processo de pesquisa os sujeitos envolvidos expressam a importância da utilização dos jogos
para contextualizar o processo de ensino e de aprendizagem. Os estudantes nos surpreendem e
fundamentam esta afirmação com as contribuições dos jogos para seu desenvolvimento mental
Para a Prof.Violet “Se os jogos estiverem voltados para os conteúdos específicos para a matemática com
certeza a aprendizagem fica mais fácil, por que é algo próximo dos alunos”, ou seja, os mesmos podem
simular o real planejar ações, desenvolver estratégias, projetar conteúdos afetivos e sociais, além do mais
construir conceitos cognitivos. Dipirona (estudante 2013) traz exemplos dos jogos que considera importante
para a compensação da matemática como “Suduku, tangram, Mankala, Tore de Manay, logica matemática
entre outros que contribuem para apreensão dos estudos”.
Existe portanto, tanto por parte dos professores quanto dos estudantes, uma compreensão e um desejo de
identificar jogos que tratem dos conteúdos específicos que estão trabalhando, entretanto, no cotidiano, pela
falta de conhecimentos e articulação isso é esquecido e o trabalho com jogos fica apenas no imaginário dos
estudantes, que convivem com os mesmos, nas suas relações informais.
Para SALEN e ZIMMERMAN (2004. p, 10) “os jogos são capazes de abordar os temas mais profundos da
existência humana de uma maneira diferente de qualquer outra forma de comunicação”. Sendo assim, os
jogos digitais inclui participação dos estudantes, os mesmo precisam tomar decisões diretas, possibilitando
interatividade com o usuário e troca de conhecimento. Trabalhar com os jogos para o ensino da matemática é
uma forma de resgatar o lúdico que muitas vezes é esquecida pelos professores.
Os professores afirmam que os recursos digitais vieram para facilitar a vida, assim como também para
revolucionar a prática pedagógica do professor. Percebem que atualmente existem muitas escolas com
laboratório de informática, sendo um avanço importante para o sistema educacional, na busca de qualificar o
ensino, no entanto, ainda não se tem o sucesso esperado, pois muitos professores não tem uma formação
para lidar com as novas Tecnologias e outros preferem permanecem no método tradicional, vinculado á uma
pratica educativa acrítica e repetitiva.
Na pesquisa as professoras assumem que utilizam o computador para a utilização dos jogos digitais muito
pouco, mais que procuram outros meios de desenvolver sua pratica, trabalhando mais ludicamente com os
alunos. As escolas não estão acostumadas como os novos recursos, tem medo de quebrar os computadores e
não se esforçam para compreender o potencial dos jogos digitais. Prof. Violeta (2013) afirma que:
“...os computadores que temos estão guardados ou quebrados, as tecnologias estão em nosso favor, mais
como melhorar o ensino se o próprio corpo docente não dar possibilidade de se fazer o uso dos equipamentos,
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tem medo de quebrar, as salas são pequenas, temos sala numerosa como mais de 40 alunos.Nem sei que
jogos temos..mas vejo estudantes jogando.”.

Neste sentido, a gestão da escola deve fazer com que as tecnologias façam parte da rotina dos alunos
proporcionando credibilidade, a aprendizagem aos mesmos, pois as tecnologias não podem ser trabalhadas
isoladamente do cotidiano dos alunos “o mundo atual caminha em bem de conhecimento voltado para a
realidade dos jovens, das crianças em favor dos nossos alunos” (Margarida, 2013).
Dipirona (2013) “Acredito que com os jogos digitais os alunos vão se interessar mais e que com as pratica
será mais fácil de que só ouvindo as explicações”. Portanto, os jogos digitais podem quebrar o paradigma do
tradicionalismo deixando a aula mais atrativa e interessante.
Como já foi afirmado neste artigo, os jogos digitais podem trazer grande contribuição para o ensino da
matemática, desde que os professores saibam utilizar como recurso pedagógico, a pesquisa de campo revelou
que conceitualmente os professores pesquisados acolhem esta premissa, mas a pratica em sala de aula, á
realidade educacional vivenciada pelos mesmos, encontra-se distante.Os estudantes por sua vez, aguardam
ansiosos, que as possibilidade pedagógicas dos jogos digitais possam fazer parte do currículo escolar e
apresentam um conhecimento superior ao dos professores sobre as vantagens pedagógicas dos jogos.

Conclusões

A partir das reflexões e análises efetivadas até aqui, acerca do tema “A utilização dos jogos digitais na
educação matemática”, percebemos a importância dos jogos digitais para a Educação, pois elas permitem que
tenhamos uma nova forma de pensar sobre o ensino e articular uma nova metodologia possibilitando maior
qualidade de ensino.
A pesquisa realizada ratifica que os jogos digitais podem contribuir significativamente para a aprendizagem da
matemática por favorecer a interação, colaboração, raciocínio lógico e estímulo a autonomia e a criatividade
dos estudantes. No entanto, apesar das novas tecnologias estarem presente na vida dos alunos, a utilização
dos jogos digitais para o ensino da matemática não é utilizada com frequência pelos professores das referidas
escolas, mesmos percebendo a importância dos jogos, os professores se sentem despreparados para
trabalhar com os alunos. A pesquisa revela uma necessidade urgente de política públicas de inclusão digital e
formação docente para uso das tecnologias.
Efetivamente os jogos digitais podem ser um recurso pedagógico que motive os estudantes no processo
ensino-aprendizagem, pois ensinar de forma lúdica pode promover criatividade e interação com o mundo,
porém, ainda são necessárias ações de formação docente e estruturação das escolas, segundo Alves (2009)
“A escola pode utilizar os jogos e configurá-los como um novo ambiente de aprendizagem. Ela deve ser um
espaço para a discussão dessa tecnologia tão presente na vida dos alunos”, para que de fato os jogos digitais
possam contribuir de forma efetiva para o processo de ensino e aprendizagem de matemática.
Gostaríamos de ressaltar, que é preciso um olhar atento para a utilização dos jogos digitais para que não se
torne uma questão de modismo. É necessário que o professor inclua o uso dos jogos no currículo, articule em
seu planejamento e documente as situações apresentadas pelo aprendiz durante o jogo, discutindo e
recriando-as, apresentando conflitos e desafios, com o objetivo de proporcionar condições para o mesmo
compreender o que está fazendo, logo os jogos digitais podem apresentar aprendizagem significativa ao
educando. Se bem trabalhado os jogos digitais podem fomentar a construção e a troca de conhecimentos
significativos e colaborativos, fortalecendo a autonomia e a colaboração entre os estudantes.
Consideramos satisfatórios os resultados explicitados neste artigo e acreditamos que podem proporcionar aos
profissionais da área de educação, um olhar reflexivo acerca dos jogos digitais. Dessa forma, está pesquisa
não teve como premissa esgotar as discussões sobre o tema, mas instigar o leitor atento a perceber novas
estratégias pedagógicas.
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