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Resumo

O presente artigo destaca a importância de se utilizar o jogo matemático em sala de aula a fim de
contextualizar o conteúdo a ser estudado e enfatiza o seu papel social, na formação de cidadãos críticos e
participativos. O desafio atual do sistema educacional está em motivar crianças e adolescentes para
aquisição intelectual de determinados conhecimentos que são vistos pelos alunos do ensino fundamental
como desnecessários em seu cotidiano, fato que leva o corpo discente de nossas escolas a priorizar as
redes sociais e os jogos eletrônicos, deixando em segundo plano as atividades escolares, que na maioria
das vezes, são altamente arcaicas e tradicionais, provocando a desmotivação de jovens que vivem a era
da informatização. A metodologia utilizada é uma pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: Jogos. Motivação. Contextualização.

ABSTRACT

This article highlights the importance of using mathematical game in the classroom in order to
contextualize the content to be studied and emphasizes its social role in the formation of critical citizens
and participatory. The challenge current educational system is to motivate children and adolescents to
acquire certain intellectual skills that are seen by elementary students as unnecessary in their daily lives,
which led the student body in our schools to prioritize social networks and electronic games , leaving the
background in school activities, which in most cases are highly traditional and archaic, causing
de-motivation of young people living in the era of computerization. The methodology used is a literature.

Keywords: Games. Motivation. Contextualization.

◦

A importância dos jogos no processo de ensino aprendizagem na matemática se torna algo complexo, pois
não deve deixar de atrelar a enorme variedade de concepções e definições sobre o real objetivo do jogo
em sala de aula, partindo da análise filosófica, histórica, pedagógica e principalmente a psicológica para se
alcançar o sucesso e assim poder se analisar: Qual a importância desse jogo na vida do aluno O que irá
permanecer na mente desse aluno O objetivo será alcançado com esse procedimento didático/ pedagógico
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Para Huizinga (1990) o jogo existe desde antes existir a cultura dos povos, e esta começa a se
desenvolver com as regras estabelecidas de acordo com as necessidades dos jogos e ainda explica que a
noção de jogo é “como um fator distinto e fundamental, presente em tudo o que acontece no mundo (...)
é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve” (Huizinga, 1990; prefácio).

De acordo com o que se pode perceber, Huizinga acredita que as atividades lúdicas além de fazer parte da
cultura dos povos têm a capacidade de gerar a própria cultura e mostrar algum jogo como atividade lúdica
quando:

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. É uma atividade desligada de todo e
qualquer interesse material, com a qual não se pode obter qualquer
lucro, praticada dentro dos limites espaciais e temporais próprios,
segundo uma certa ordem e certas regras. (HUIZINGA,1990, p.16)

Nos dias atuais, uma das maiores problemáticas encontradas pelos professores é quanto à questão de
como conseguir êxito em chamar a atenção do aluno em sala de aula para a importância do conteúdo a
ser estudado, pois podemos perceber de maneira nítida que o corpo discente nos dias atuais dar maior
ênfase ao MSN, ao Orkut, ao Facebook e as demais comunidades virtuais e a sala de aula hoje, compete
diretamente com essa atual realidade e nos leva a seguinte reflexão: será que o modelo atual da maioria
das nossas salas de aula não está falido Somente a utilização do livro didático, quadro negro e os alunos
posicionados enfileirados como no sistema tradicional vem dando certo

Todas as atividades que envolvem jogos e brincadeiras sempre foram essenciais aos seres humanos. Cada
sociedade apresenta uma forma singular de utilizar o lúdico na aprendizagem e temos que levar em
consideração que os jogos se apresentam como um fator cultural em nosso meio, estando sempre
presente em qualquer época histórica e em todas as partes do mundo.

As escolas de hoje vêm procurando modernizar o sistema de ensino, adquirindo data show, DVDs,
aparelhos de som MP3, mas na vivência, fica cada vez mais nítido que devemos procurar mecanismos a

fim de se obter as respostas sobre como devemos proceder com as turmas em geral, sem esquecer que a
cada dia surge uma nova dificuldade e que cada turma possui o seu perfil, ou seja, não são homogêneas e
um dos poucos momentos onde consegue chamar essa atenção é com o uso das atividades lúdicas que
comprovadamente desenvolvem o senso crítico, cognitivo, social, afetivo e moral das crianças/
adolescentes, sendo que sempre devemos respeitar o direito desses jovens de serem crianças e não as
tratarmos como adultos, mas sim desenvolver o senso de responsabilidade de maneira indireta, o que
consequente mudará o seu comportamento, já que temos a certeza que o aprendizado foi alcançado com a
mudança do hábito.

▪

Procurar estratégias que facilitem o aprendizado na disciplina de matemática nas escolas hoje em dia, é
uma das maiores dificuldades encontradas pelos educadores no Brasil. São inúmeras as dificuldades
encontradas e muitas delas já são conhecidas. O alunado em algumas situações não consegue
contextualizar o conteúdo apresentado pelo professor e, até mesmo, não compreende a matemática que a
escola ensina, por outro lado, o professor procura por ações pedagógicas que na prática funcionam como
um simples macete, a fim de resolver questões que envolvam aquele conteúdo, acreditando ele ter
inovado suas ações pedagógicas e ficando com o sentimento de dever cumprido.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais da Matemática, podemos citar como objetivo básico
principal, dessa disciplina:
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“Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para
compreender e transformar o mundo à sua volta e perceber o
caráter de jogo intelectual, característico da Matemática, como
aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de
investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver
problemas”.

Ainda de acordo com os PCN’S, é importante enfatizar que a Matemática deve ser vista pelo aluno como
um conhecimento que pode auxiliar o desenvolvimento do seu raciocínio, de sua sensibilidade expressiva,
de sua sensibilidade estética e de sua imaginação. Dessa forma, lecionar matemática significa procurar
trabalhar com o raciocínio lógico, pensamento individual, inventivo. Significa trabalhar com a capacidade
de resolver problemas na tentativa de desenvolver a autoestima para melhorar seu desenvolvimento
pessoal no que diz respeito a sua formação intelectual e social.

Estratégias para o ensino da Matemática

Os jogos pedagógicos matemáticos, desde que possuam um objetivo estabelecido, se configuram como
uma ferramenta educacional eficaz no processo de ensino-aprendizagem, já que o aluno ao se defrontar
com essa nova maneira de aprender aumenta o interesse pela disciplina devido à quebra do modelo
tradicional de passar o conteúdo.

A principal característica que os jogos pedagógicos trazem nas entre linhas da sua aplicação em sala de
aula com o objetivo pedagógico definido, mostrando o conteúdo matemático aplicado no cotidiano é seu
caráter motivador e faz com que o aluno saia do concreto para o abstrato.

O processo de ensino da matemática tendo por base os jogos, torna essa tarefa uma novidade ao
educando e o professor consegue atrair a atenção deste, já que de acordo com o perfil das escolas, hoje
em dia pautado na experiência e no pensamento dos alunos, as coordenações pedagógicas solicitam dos
docentes durante suas reuniões, uma linguagem que atraia a atenção dos discentes e recursos que tornem
a aula prazerosa, como se o processo de ensino-aprendizagem fosse um momento de entretenimento.

Para Irene Albuquerque (1954) o jogo didático "... serve para fixação ou treino da aprendizagem... é uma
variedade de exercício que apresenta motivação em si mesma, pelo seu objetivo lúdico... Ao fim do jogo, a
criança deve ter treinado algumas noções, tendo melhorado sua aprendizagem" (p. 33)

Vygotsky afirmava que através do brinquedo a criança aprende a agir numa esfera cognitivista, sendo livre
para determinar suas próprias ações. Segundo ele, o brinquedo estimula a curiosidade e a autoconfiança,
proporcionando desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção.

Vejamos agora alguns pontos positivos da utilização dos jogos matemáticos nos procedimentos
pedagógicos em classe, lembrando que: só é possível o sucesso de qualquer ferramenta pedagógica em
sala de aula quando se possui o objetivo da atividade definida e se alcança o êxito desse recurso, pois de
acordo com Carraher & Schilemann (1988), ao afirmarem, com base em suas pesquisas, que "não
precisamos de objetos na sala de aula, mas de objetivos na sala de aula”.

• Detectamos alunos com dificuldades de aprendizagem;
• O aluno apresenta ao facilitador de ensino o resultado do jogo e daí o professor pode se

auto-avaliar e perceber se o objetivo de aprendizagem do conteúdo foi compreendido;
• Faz com que o aluno sempre ultrapasse os obstáculos do jogo entre os jogadores e os adversários,

aumentando dessa maneira sua auto-estima, além de desenvolver sua capacidade psico-social e
cognitivo;

• Conseguimos desenvolver o senso crítico do aluno;
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• Percebemos que o aluno aprende sem perceber através das conclusões que o mesmo consegue sem
a interferência do professor.

Mas nem todos os tipos de jogos matemáticos devem ser utilizados em sala de aula. Os jogos devem
sempre priorizar a interação social entre os membros da classe eliminando, portanto, os jogos de cunho
individual. O aluno deve sentir o desejo de participar da atividade, para que o processo de aprendizagem
ocorra de maneira de maneira natural, isto é, o jogo não pode ser imposto. Não utilizar jogos que os
resultados surjam do fator sorte, pois só assim se conseguirá de maneira indireta forçar o aluno a pensar e
assim descobrir estratégias que o permita a vencer o jogo. Utilizar jogos que possuam regras a fim de
instigar do aluno o sentimento de respeito a tudo o que ele faz /participa e consequente ao próximo, pois
dessa maneira o aluno poderá perceber que a vida é feita de conquistas e derrotas e o verdadeiro
aprendizado se encontra no jeito com que lidamos com cada situação que a vida nos impõe.

Nos discursos que envolvem os planejamentos pedagógicos sempre escutamos que devemos fazer com
que as atividades sejam desenvolvidas de maneira interdisciplinar aliando à teoria a prática e através de
projetos educacionais e de jogos pedagógicos, pois esse é um dos poucos momentos onde conseguimos
trabalhar unindo as mais diversas áreas do conhecimento e se colocam com um recurso interessante de
melhoria em busca da qualidade da educação.

Softwares Educativos na Matemática

Nos dias atuais, existem várias ferramentas disponíveis em sites para o uso educativo no processo de
ensino aprendizagem das crianças e adolescentes do ensino fundamental em todas as áreas e, não é
diferente para o ensino da Matemática. O uso desses softwares educativos nesta disciplina proporciona ao
professor um desenvolvimento incontestável para os alunos no que diz respeito ao seu nível de raciocínio,
cognitivo e crítico e este desenvolvimento irá aprimorar a capacidade de solucionar situações-problemas.

É importante ressaltar que a prática desses softwares é para complementar a teoria exposta em sala de
aula, de forma que é realmente necessário realizar estudos e reconhecer os diversos softwares educativos
e sua classificação para que possam ser aplicados, com sucesso. Portanto, o uso desses softwares
educativos na Matemática serve para reforçar os conteúdos de forma lúdica.

Segue um resumo de alguns softwares educativos de Matemática, voltados para o Ensino Fundamental,
disponível na Internet.

SOFTWARE CONTEÚDO E
METODOLOGIA IDIOMA FAIXA ETÁRIA

Kolobok 2.0

Calcula o máximo
divisor comum,
mínimo múltiplo
comum e tem opção de
cálculos de adição,
subtração,

multiplicação e divisão.

Inglês 8 a 12 anos

MatematicasD
O programa coloca em
prática exercícios para
aprender a contar
usando bolinhas.

Português 3 a 11 anos

Math-a Maze
É um jogo onde se deve
achar a saída através do
labirinto de número e
operações matemáticas.

Inglês 6 a 12 anos
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Mathematics 9.2

Realiza operações
básicas,

conversões, ângulos,
vetores, geometria,
desenho

geométrico, cálculos de
área, álgebra,
trigonometria,

simplificação,
equações,

gráficos, finanças
pessoais,

estatística, números
binários.

Inglês 10 a 16 anos

Smart Panda

Um jogo que mescla a
ação de

plataformas com
raciocínio

matemático.

Português
Para crianças e

adultos.

MathGames

Aplicativo para ensinar
adição e

multiplicação com
números que

vão de 1 a 12.

Inglês 7 a 11 anos

Mario The
Mathematician

Jogo que apresenta as 4

operações.
Inglês 7 a 11 anos

Super Brain 1.0

Pratica as habilidades
cerebrais

usando problemas
lógicos com

operações matemáticas,
palavras e

imagens.

Inglês 10 a 16 anos

CD
Matematicarlos-Números
Decimais 1.0

Apresenta aulas sobre
números decimais. Pelo
fato de ser uma

versão DEMO, os
recursos disponíveis

Português 8 a 12 anos
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são limitados e básicos.

Formulator Tarsia 3.7

Editor para criar
atividades

matemáticas em forma
de jogos de

dominós, cartas e
quebra-cabeças.

Cria problemas simples

envolvendo cálculos
fáceis, frações, álgebra,
aritmética e

geometria, teoria dos
números, vetores, raiz
quadrada, integrais e

algarismos gregos. É
possível fazer
problemas em forma de
texto e deixar que o
aluno complete as

respostas.

Inglês 10 a 16 anos

Math Stars

Jogos matemáticos para

praticar adição,
subtração,

multiplicação e divisão
com

fatores e múltiplos. O
game oferece vários
níveis de dificuldade
para adaptar-se a

crianças de todas as
idades.

Inglês 3 a 12 anos

MEG 1.0

É um programa que
gera cálculos
matemáticos, criando

contas de adição,
subtração,

multiplicação e divisão.

Inglês 3 a 11 anos

É um software gerador
de exercícios que
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Ejercicios de
Matemáticas

explora somas,
diferenças,
multiplicações,

divisões exatas,
frações, séries
numéricas,

porcentagem, áreas,
perímetros, álgebra

elementar, equações,
medidas e frações. Os

usuários podem
escolher os exercícios a

serem gerados.

Espanhol 8 a 14 anos

Multidominó

1,0

Cria jogos de dominó
matemático para serem
impressos. Os jogos
variam de dificuldade
de acordo com a
preferência do usuário,
e podem incluir as
quatro operações
aritméticas.

Português 6 a 12 anos

Math Flight 1.42 O

O programa efetua
operações de adição,
subtração,
multiplicação, divisão e
uma mistura de todas as
operações, usando
como tema a
descoberta de novos
países.

Inglês 6 a 12 anos

GCompris 8.3.5

Jogos com números,
atividades de álgebra,
enigma dos
formulários, exercícios
de escalas. Esse
software segue a
filosofia de ensino
behaviorista em que
cada vez que a criança
executa uma operação
correta ela recebe uma
recompensa em forma
de pontos que
permitem trocar para
uma fase de operações

Inglês-

Português.
5 a 11 anos
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mais complicadas.

AddOrSubtract

Tutor de matemática
para ensinar a fazer
adições e subtrações.
Elabora exercícios
numa faixa de números
entre 1 e 1000. Faz o
registro da
porcentagem de
acertos, registrando as
perguntas que o aluno
teve dificuldades para
resolver.

Inglês 6 a 12 anos

Esses softwares educativos de Matemática são encontrados nos seguintes sites da Internet:

http://superdownloads.uol.com.br/

http://baixaki.ig.com.br/

http://www.reasonablegames.com/

http://www.oscargarcia.es/

http://www.jacotei.com.br/software-sitio-do-picapau-a-nova-aritmetica-da-emilia-positivo.html

http://www.somatematica.com.br/softw/abaco.zip

http://www.mundodacrianca.com/download/InstalarMDC.exe

http://www.cabri.com

http://www.classinformatica.com.br

http://www.softmarket.com.br/SoftwareDetalhe.asp

http://www.download.com/Fraction-Calculator-and-Cheat/3000-2053_4-10032960.htmltag=mncol

http://www.mundodacrianca.com/download/InstalarMDC.exe

http://www.nied.unicamp.br/publicacoes/softwares/slogo30.zip

http://br.geocities.com/projetologo/logo/kturtle.html

Vale ressaltar que o número de softwares para ensino da matemática para as séries iniciais do Ensino
Fundamental é muito maior do que estes citados neste trabalho. Somente levamos em consideração
alguns softwares do mundo virtual, porém, salientamos que existem muitos outros aplicativos para o
ensino-aprendizagem da matemática de natureza gratuita e privada.
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Considerações Finais

Para se obter êxito na utilização dos jogos a fim de facilitar o processo de ensino aprendizagem do
alunado, temos que fazer uso dos jogos de regras e não os de sorte, além de serem muitos bem
objetivados e utilizados no primeiro momento sob a orientação do professor, já que os jogos e as
brincadeiras se apresentam como instrumento lúdico favorável a sua aplicação educacional, pois através
destes percebemos a formação de conceitos e/ ou habilidades matemáticas.

Com a utilização de atividades lúdicas no ensino da matemática, percebemos de maneira nítida que o
alunado, à medida que se vai trabalhando na resolução de obstáculos dos jogos vai procedendo com
cálculos mentais e assim podemos avaliar e consequente verificar se os objetivos do jogo estão sendo
alcançados. Com a utilização correta dos jogos, podemos instigar e desenvolver o raciocínio lógico dos
alunos através das justificativas, explicações e resoluções dos problemas propostos pelos jogos.

A principal marca do uso das atividades lúdica dentro dos conteúdos do ensino da Matemática fica por
conta do não uso da Pedagogia Tradicional e coloca o aluno como sujeito na busca da construção do
conhecimento. Não podemos deixar de levar em consideração a dificuldade que os professores possuem
em fazer com que o aluno reveja e avalie a sua própria atuação durante o jogo (Macedo, 1997).

Como os jogos aproximam os alunos de uma realidade “virtual”, então concordamos com Moura, M.
(1994b), quando afirma:

“Para nós, a importância do jogo está nas possibilidades de aproximar a
criança do conhecimento científico, vivendo ‘virtualmente’ situações de
solução de problemas que os aproxima daquelas que o homem ‘realmente’
enfrenta ou enfrentou.” (Moura,M.,1994b:p.24)

O presente artigo faz com que procuremos refletir sobre as práticas pedagógicas e as didáticas que
estamos utilizando no ensino da matemática a incansável procura do êxito na aproximação dos conteúdos
programáticos da Matemática com a vivência a importância deste na vida do aluno, fazendo com que a
matemática realmente seja significativa na vida dele.

Notas:

1. Marcio José Fidelis Neri é pedagogo formado pela Universidade Tiradentes (UNIT). Tem especialização
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2. Luiz Amaro Ribeiro é jornalista formado pela UFS. É servidor da UFS lotado na Assessoria de
Comunicação. Tem especialização em Gestão da Comunicação. Atualmente é mestrando do Programa de
Pós-Graduação em Educação da UFS. Email: luizjor10@gmail.com.
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