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Resumo: Levando-se em conta os vários estudos realizados e a dificuldade de se 
ensinar matemática, escolheu-se este tema dentro das Tendências Metodológicas 
em Educação Matemática, tendo como titulo: O Uso dos Jogos Eletrônicos 
Educacionais para o processo de ensino e de aprendizagem da Matemática, de 
onde parte-se da ideia de que os jogos eletrônicos podem proporcionar experiências 
novas aos alunos, tornando-se assim um importante instrumento educacional que 
auxilia no processo de aprendizagem. Para nortear a pesquisa definiu-se a seguinte 
questão: Como utilizar os jogos eletrônicos educacionais de forma a contribuir para o 
processo de ensino e de aprendizagem? A implementação pedagógica será 
realizada com os professores do 6º ano do Colégio Estadual Juvenal Mesquita, no 
município de Bandeirantes – PR. O objetivo geral é analisar como os jogos 
eletrônicos educacionais podem contribuir e auxiliar no processo de ensino e 
aprendizagem do conteúdo programado pelos professores nas turmas de 6º ano. Os 
objetivos específicos são: Desenvolver uma Unidade Temática sobre o uso dos jogos 
eletrônicos educacionais para o ensino da Matemática; Identificar como a Unidade 
Temática pode auxiliar na contextualização do ensino da Matemática; Analisar o uso 
desta temática para o processo de ensino e aprendizagem; Analisar os resultados de 
aplicação da Unidade Temática. A abordagem metodológica utilizada será o da 
pesquisa qualitativa na modalidade pesquisa-ação. Espera-se com este estudo 
contribuir com os professores na ampliação da teoria do uso da tecnologia, como 
forma de proporcionar recurso alternativo para despertar o interesse dos estudantes 
e também auxiliar na aprendizagem de Matemática. 
 
Palavras-chave: Jogos Eletrônicos Educacionais; Matemática; Aprendizagem; 

Instrumento. 

Formato: Unidade Temática 

Público Alvo: Professores do 6o Ano. 



APRESENTAÇÃO 

 

Prezado colega(s) professor(es): 

 

A presente Unidade Temática vem apresentar uma reflexão embasada em 

autores como Fialho (2007), Gallego (2007), Morin (2000), Valente (2011), entre 

outros. Esta unidade trata-se de um estudo voltado ao entendimento de como os 

jogos eletrônicos podem proporcionar experiências novas aos alunos, tornando-se 

assim um importante instrumento educacional que auxilia no processo de 

aprendizagem (BOMFOCO, 2012). 

Esta unidade também pretende auxiliar o professor do sexto ano do Ensino 

Fundamental a utilizar os jogos eletrônicos educacionais em sala de aula, mas nada 

impede que seja adaptada para professores de outras séries, a escolha de ser 

exatamente para professores de sexto ano, se deu pelo fato desses alunos 

chegarem até o segundo ciclo do ensino fundamental, apresentando muitas 

dificuldades e sem domínio na operação de multiplicação. Esta dificuldade acarreta 

reprovas, indisciplina, desinteresse e até o afastamento do aluno dos bancos 

escolares. 

Fialho (2007, p.16), em seu livro descreve que “cada professor tem uma 

metodologia própria e um estilo único de realizar seu trabalho, mas nem sempre 

consegue alcançar seus objetivos porque determinados alunos apresentam 

dificuldades de aprendizagem das formas mais diversas”. 

Ainda em Fialho (2007, p.16), é esclarecido que “a utilização dos jogos 

eletrônicos na educação vem ao encontro de uma opção diferenciada, capaz de 

atuar como reforço de conteúdo, que por sua vez podem ser avaliados ou não pelo 

professor e também, como um instrumento interessante e motivador no ensino 

aprendizagem”. 

Diante de tal premissa, o comportamento dos educandos no ambiente escolar 

não é o mesmo de décadas atrás, o repensar do ensino é necessário, e é preciso 



que essas novas tecnologias sejam adotadas pelos professores, tornando-se assim, 

mais uma ferramenta metodológica em suas aulas (GALLEGO, 2007). 

Ainda em Gallego (2007) aborda que, no caso da Matemática e, 

especificamente, do ensino na multiplicação, tal instrumento pode contribuir 

significantemente para o trabalho realizado em sala de aula e para que o 

aprendizado do aluno seja de maneira fácil, atrativa e efetiva. Os alunos já estão 

familiarizados com os jogos eletrônicos, utilizá-lo como instrumento na sala de aula, 

como um método que auxilie na construção do conhecimento matemático, 

especificamente, no aprendizado da multiplicação, é um caminho viável para que os 

objetivos pedagógicos sejam alcançados. 

O presente trabalho visa o aprofundamento e a problematização de como os 

alunos podem aprender de uma maneira efetiva a multiplicação, por meio dos jogos 

eletrônicos educacionais. 



INTRODUÇÃO 

 

1.   RECURSOS DIDÁTICOS E MIDIÁTICOS  

 

Os recursos lúdicos e tecnológicos no ensino de Matemática auxiliam para 

que o aprendizado dos alunos seja mais produtivo. Esta questão é defendida por 

Borin (1998), no qual afirma que quando, na prática pedagógica, é proposta uma 

aprendizagem partindo do lúdico, os resultados são mais positivos, pois em posição 

de jogo, a participação ativa do sujeito sobre o seu aprendizado estimula o raciocínio 

lógico e o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver 

problemas.  

Assim, os professores de Matemática devem procurar alternativas para 

aumentar o interesse pela disciplina e, os jogos virtuais, podem ser utilizados como 

um recurso facilitador, colaborando para sanar bloqueios que o estudante apresente 

em relação aos conteúdos matemáticos. 

Na busca de uma maior apreensão dos conceitos matemáticos e acreditando 

que o recurso tecnológico pode auxiliar neste processo de aprendizagem, esta 

unidade temática traz uma proposta pedagógica preocupada em estimular o 

envolvimento do educando em torno de atividades que o desafiem a criar soluções, 

tanto para os problemas matemáticos como para aqueles vivenciados em seu 

cotidiano. 

A Matemática, em quase todas as escolas, é trabalhada de maneira 

instrucional. Assim não relaciona os conteúdos com as experiências vivenciadas 

pelos alunos e não desperta a curiosidade ou poda o exercício dela, gerando temor 

e desprezo em grande parte dos educandos (SALVAT, 1998). 

Dessa forma, Lorenzato (2006) acrescenta que a dificuldade dos alunos em 

aprender é resultado de uma má experiência que eles tiveram na infância, com 

professores que não possuem muito conhecimento sobre a matéria e, para sanar tal 

dificuldade, acabam ficando presos aos livros didáticos, reproduzindo conhecimento, 

tornando assim a aula desinteressante para o aluno, e impossibilitando que ele 

construa seu próprio conhecimento. 



 De acordo com Valente (1993 apud ABREU, 2011) essa valorização do 

conhecimento demanda uma nova postura dos profissionais em geral e, portanto, 

requer o repensar dos processos educacionais, principalmente aqueles que estão 

diretamente relacionados com a formação de profissionais e com os processos de 

aprendizagem. 

Medeiros e Schimiguel (2012) explicitam que levando em consideração que 

as crianças de hoje tem acesso à tecnologia desde muito cedo, a utilização do jogo 

eletrônico é uma alternativa para que o interesse da criança pela Matemática seja 

despertado, pois assim, o conteúdo torna-se interativo e significativo para o 

educando. 

Estas ideias reforçam o pensamento de Machado (1995), quando propõe que 

a escola deve buscar globalizar, expandir, flexibilizar as fronteiras de cada disciplina, 

buscando por meio do computador, em especial os jogos computadorizados, 

contribuir com este processo, oportunizando um mundo de interações e 

diversidades, podendo assim em apenas um jogo trabalhar diversos saberes, como 

a geografia, a matemática e a história, explorando mapas, utilizando escalas, 

transformações de unidades de medida, tipos de rochas, acontecimentos históricos 

no local e muitos outros temas envolvendo aventura, música, arte, propiciando a 

interação entre todas as disciplinas, trabalhando de maneira transdisciplinar e com 

objetividade.  

Concordando com Freire (1996), para entender e aprender deve-se trabalhar 

essa totalidade, pois o indivíduo em sua complexidade necessita ser visto como tal, 

tanto na educação que atualmente separa, compartimenta, isola, mecaniza os 

conhecimentos em vez de contextualizar e globalizar de forma cooperativa, como em 

todas as atividades cotidianas.  

 

2.  JOGOS ELETRÔNICOS EDUCACIONAIS  

 

Não é recente o uso dos jogos em aula, Platão (427-347 a.C) defendia e 

utilizava atividades lúdicas na educação de crianças com até dez anos. Mais tarde, o 

Renascimento influenciou mudanças na arte, nos costumes e no ensino. A partir 

desse período, pensadores como Comenius (1592 – 1670) propunha, com sua 

Didacta Magna, uma mudança na forma de ensinar. Contra o sistema da Igreja 



Católica ele propôs uma aprendizagem como consequência de um processo 

dinâmico, de experiências, do concreto ao abstrato (LORENZATO, 2006). 

Na atualidade, as crianças já nascem em contato com computadores, assim a 

escola não pode ignorar as relações entre informática e educação. O jogo é um fato 

mais antigo que a cultura, e surgiu sem motivo aparente entre os homens e os 

animais (HUIZINGA, 2000).  

Os jogos eletrônicos se mostram como uma modalidade desse hábito, mas 

usa a tecnologia digital, possibilitando novas maneira de se jogar, pois se antes o 

jogo tradicional projetava termos de regras que o definiam, o jogo eletrônico projeta 

detalhes minuciosos, oferecendo ao jogador não apenas um sistema de regras, mas 

também personagens, ambientes e um sistema de regra calculado em um tempo 

mínimo, com o intuito de fazer que um conteúdo seja aprendido. (ALBUQUERQUE e 

FIALHO, 2009) 

A vantagem de usar os jogos eletrônicos na educação, é a possibilidade de 

motivar o jogador. Assim, os jogos eletrônicos podem ser usados pelos professores 

como uma opção instrumental, com a finalidade de realizar e complementar a 

construção de conceitos matemáticos, efetivando a aprendizagem dos conteúdos 

curriculares e extracurriculares através de uma abordagem lúdica (ABREU, 2011). 

Ainda em Abreu (2011) percebe-se que, os jogos eletrônicos educativos além 

de uma diversão para os alunos, também servem como meio para aprendizagem, 

possibilitando que haja uma interação e ampliação dos conhecimentos, estimulando 

assim, inteligências múltiplas.  

O uso dos jogos eletrônicos no processo de aprendizagem do aluno auxilia no 

desenvolvimento racional, pois além de serem jogos, eles acabam ampliando a 

“competência lógica, contribuindo também no auxilio dos conteúdos curriculares em 

sala de aula, tornando peça fundamental nos dias atuais na aprendizagem do aluno” 

(ABREU, 2011, p.9).  

Os jogos eletrônicos também trabalham a solidariedade, o coletivo e o 

trabalho em equipe dos alunos, e essas capacidades são essenciais para o bom 

convívio social dos educandos (ABREU, 2011). 

Acerca da efetivação de uma educação que se desenvolva na aprendizagem 

Matemática, por meio do uso do computador, Valente (1993 apud Abreu, 2011, p. 

10), destaca que devem ser levados em conta quatro aspectos importantes: o 

computador, o software educativo, o professor e o aluno, pois:  



O professor não deve mais ser mero transmissor de conteúdos, mas sim, 
um orientador da aprendizagem, fazendo com que o aluno pense e estimule 
suas capacidades, crie oportunidades de utilizar os seus talentos, 
respeitando os diversos modos de aprender, precisando de um professor 
parceiro, aprendiz, que, junto com seus alunos, pesquise, debata e 
descubra o novo. É importante lembrar que o computador é somente uma 
máquina e para que se torne uma ferramenta didática necessita de um 
profissional que saiba manusear e tenha uma intenção, pois somente assim 
o computador deixará de ser um simples objeto, passando a ser uma 
ferramenta de trabalho, tal modernização já faz parte do cotidiano de muitos 
alunos e por fazer parte deve ser explorado, principalmente para que o 
aluno saiba que pode encontrar na informatização não só divertimentos com 
jogos, mas conhecimentos. Para isso, o jogo deve ser trabalhado de 
maneira correta e capaz de fazer com que o aluno construa seu próprio 
conhecimento. Os jogos educativos não se limitam apenas ao lazer do 
aluno. O jogo garante o desenvolvimento de competências cognitivas e 
motoras, além de trabalhar a autoconfiança e motivação, intrínseca para os 
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem em quaisquer áreas do 
conhecimento. Os jogos educativos exigem que os usuários tenham 
habilidades, dentre elas ressalta-se a necessidade de raciocínio lógico, uma 
vez que cria situações de realidade virtual na qual o jogador é obrigado a 
descobrir soluções para os mais variados problemas. 

 

Dessa forma, é preciso que o planejamento de aula do professor, em que os 

jogos eletrônicos são usados como meio para se alcançar um objetivo matemático, 

seja efetivado de forma qualitativa e não quantitativa, auxiliando na efetivação e 

autonomia do conhecimento do educando. 

No que se refere às categorias dos jogos e sua relação com os contextos 

escolares. Mendes (2006, apud RAMOS, 2008, p.79) identifica três categorias de 

jogos, observando seus interesses, objetivos, conteúdos e avaliações empregadas: 

 

1 - Jogos comercias – são produzidos para serem vendidos a um maior 
número de consumidores e têm por objetivos educativos, porém não de uma 
pedagogia escolar. São exemplos: 007 NIGHFIRE, Final Fantasy e O 
Senhor dos Anéis: O retorno do rei. 
2 - Jogos educativos – possuem uma grande variedade, são direcionados a 
um público específico, procuram cumprir objetivos de ensino, aproximando-
se do currículo escolar. São exemplos: Conta outra vez? Jogos das letras, 
Jogos da forca. 
3 - Jogos eletrônicos como ferramentas educacionais – quando empregados 
em ambientes educacionais formais, podem ser mais um instrumento de 
ensino. São exemplos: a série Civilization e Sim City. 
 
 

Assim, os jogos, principalmente os eletrônicos para o processo de ensino e 

aprendizagem são instrumentos capazes de auxiliar no processo educativo, desde 

que sejam planejados e trabalhados de forma crítica, que possibilite a aprendizagem 

de uma maneira significativa ao aprendiz.  



Os jogos com finalidades educacionais são utilizados na busca por formas 

mais dinâmicas e interessantes para motivar o aluno a construir seus 

conhecimentos. O uso de jogos na educação é encorajado por autores como Dohme 

(2008, apud MEDEIROS; SCHIMIGUEL, 2012), que afirma que, além de serem 

fontes de diversão, os jogos podem ser utilizados para vários fins educativos e como 

instrumentos de desenvolvimento de crianças e jovens.  

Dohme explica que, para as crianças, o jogo constitui um objetivo principal 

que é a diversão. Já para os educadores, o jogo é um meio, um veículo que permite 

transmitir uma mensagem educativa de forma atraente e prazerosa, cabe ao 

professor escolher o jogo que melhor se aplica ao conteúdo que deseja ensinar 

(MEDEIROS; SCHIMIGUEL, 2012). 

Os jogos eletrônicos educacionais também trabalham a solidariedade, o 

coletivo e o trabalho em equipe dos alunos, e essas capacidades são essenciais 

para o bom convívio social dos educandos (ABREU, 2011). 

Dessa maneira, o jogo, ao se relacionar com o conhecimento, se torna 

importante para o ensino e aprendizagem. Com isso, não se pode deixar de 

considerá-lo ferramenta de grande valor dentro da abordagem educacional. 

A Matemática é uma das disciplinas inserida no contexto dos conteúdos 

programáticos que se caracteriza de forma negativa, devido ao fato de não despertar 

o interesse e consequentemente não ser atrativa ao aprendiz (FIGUEIREDO; 

BITENCOURT, 2005). 

Paradoxalmente, os princípios matemáticos são estudados de forma 

dissociada da realidade do aprendiz tornando-se pouco significativo para ele, em 

virtude disso, passa a considerar a matemática como algo absolutamente teórico e 

distante do seu cotidiano (FIGUEIREDO; BITENCOURT, 2005). 

Conforme Freire (1996 apud FIGUEIREDO; BITENCOURT, 2005), devem se 

respeitar os saberes que os educandos trazem consigo e discutir a razão de ser de 

alguns desses saberes, em relação com os conteúdos trabalhados na escola. Deste 

modo, relacionar esses saberes da vida cotidiana dos alunos com os conteúdos 

propostos facilita a compreensão e contribui para minimizar a distância entre as 

disciplinas. 

Faz-se necessário a tentativa de mudar o ensino da Matemática, se quiser 

atingir o objetivo básico de levar o sujeito a construir suas próprias alternativas na 

solução dos problemas e isso envolve, a nosso ver, mudanças nos caminhos 



metodológicos tomados pelos professores entre quais e em especial, no uso 

adequado dos recursos tecnológicos hoje disponíveis (GONÇALVES, 2010). 

A utilização de jogos eletrônicos em sala de aula, como Role-Playing Game 

(RPG), que é um jogo de representação de papéis, no qual a cooperação e a 

criatividade são os principais elementos, contribui para que se supere as dificuldades 

dos alunos em relação a Matemática. 

Jogar é criar suposições, apostar e lidar com um sentido permanentemente 

aberto, que só se completa em ação. Logo, para ser fundamentalmente jogo, precisa 

fugir a condicionamentos e automações. 

Nesse sentido, algumas características do jogo devem ser salientadas:  

 a virtualidade;  

 a liberdade que deve envolver o processo (não são dadas ordens a todo o 

momento);  

 a irrealidade do jogo.  

A essência virtual do jogo reside no fato de que ele lida com elementos que 

se situam para além do concreto. No caso dos jogos on-line, essa virtualidade é 

dupla, pois envolve forma e conteúdo. Por outro lado, o jogo é essencialmente livre e 

desinteressado, determinando um intervalo na vida cotidiana e nas suas 

determinações imediatas e exigentes. Tanto que o prazer advindo de jogar reside 

nas oscilações entre sentimentos de desafio, prazer, dúvida, confirmação e 

frustração. 

Quando se traz essas características para o uso dos jogos on-line em sala de 

aula, percebe-se que, em muitos casos, elas são ignoradas e até mesmo negadas, 

anulando a própria natureza do lúdico (VALENTE, 1993 apud ABREU, 2011). 

 Tal fato está na contramão das diretrizes que orientam hoje o ensino da 

Matemática. Sabe-se que o uso da criatividade, da imaginação e da habilidade de 

resolver problemas é muito mais importante do que a capacidade de memorizar 

fórmulas ou de repetir mecanicamente métodos de resolução de problemas. Isso 

sem falar no desperdício de longo tempo para cálculos que as máquinas podem 

fazer. 

Por isso, o jogo como uma estratégia de ensino que vai ao encontro dos 

novos paradigmas, onde é mais importante o “como” do que o “quanto”, ou seja, 

importa mais saber quais estratégias utilizar para resolver um problema do que 

chegar a um resultado numérico, por exemplo. 



Acredita-se que o lúdico evidenciado nos jogos é uma maneira de atingir 

alguns aspectos que propiciam a aprendizagem, uma vez que tornam as aulas mais 

prazerosas e interessantes para os alunos, fazendo com que o educando 

desenvolva estratégias próprias para atingir seus objetivos.  

No entanto, reconhece-se que a mera presença dos jogos, sejam eles 

tradicionais ou eletrônicos, em sala de aula não garante a referida aprendizagem. 

Como já dito anteriormente, a metodologia empregada pelos professores é que pode 

garantir o caráter ao mesmo tempo libertário e instrutivo desse recurso tecnológico.  

Convém salientar que é imprescindível que o professor tenha clareza de quais 

objetivos pretende atingir com a utilização de determinado jogo e de que caminhos 

metodológicos irá se valer para atingi-los.  

Nesse sentido, concorda-se com Lara (2005), quando diz:  

 
Assim, se concebermos o ensino da Matemática como sendo um processo 
de repetição, treinamento e memorização, desenvolveremos um jogo 
apenas como sendo outro tipo de exercício. Mas, se concebermos esse 
ensino como sendo um momento de descoberta, de criação e de 
experimentação, veremos o jogo não só como um instrumento de 
recreação, mas, principalmente, como um veículo para a construção do 
conhecimento (p. 20). 

 
Além disso, também permitem o reconhecimento e entendimento de regras, 

identificação dos contextos que elas estão sendo utilizadas e invenção de novos 

contextos para a modificação das mesmas. Jogar é participar do mundo de faz de 

conta, dispor-se às incertezas e enfrentar desafios em busca de entretenimento. 

Através do jogo se revelam a autonomia, criatividade, originalidade e a possibilidade 

de simular e experimentar situações perigosas e proibidas no nosso cotidiano.  

Quando motivadores do processo de aprendizagem, eles podem ser definidos 

como jogos educacionais. Contudo, há ainda muita discussão sobre o que são jogos 

educacionais. Dempsey, Rasmussem e Luccassen (1996) citados por Botelho (2004) 

definem que os jogos educacionais “se constituem por qualquer atividade de formato 

instrucional ou de aprendizagem que envolva competição e que seja regulada por 

regras e restrições”. 

Nesse sentido, no intuito de analisar jogos educacionais computadorizados, 

aqui toma-se como jogos educacionais todas aquelas aplicações que puderem ser 

utilizadas para algum objetivo educacional ou estiverem pedagogicamente 

embasadas.  



Todavia, é importante ressaltar a ideia de que o uso de recursos tecnológicos, 

dentre eles o jogo educacional, não pode ser feito sem um conhecimento prévio do 

mesmo e que esse conhecimento deve sempre estar atrelado a princípios teórico-

metodológicos claros e bem fundamentado. Daí a importância dos professores 

dominarem as tecnologias e fazerem uma análise cuidadosa e criteriosa dos 

materiais a serem utilizados, tendo em vista os objetivos que se quer alcançar.  

Existem diferentes tipos de jogos, que são classificados conforme os seus 

objetivos, tais como ação, aventura, lógicos, estratégicos, esportivos entre outros. 

Alguns podem ser utilizados pedagogicamente como propósitos educacionais, 

conforme se destaca: 

Ação – os jogos de ação podem auxiliar no desenvolvimento psicomotor da 

criança, desenvolvendo reflexos, coordenação olho/ mão e auxiliando no processo 

de pensamento rápido frente a uma situação inesperada. Na perspectiva 

instrucional, o ideal é que o jogo alterne momentos de atividade cognitiva mais 

intensa com períodos de utilização de habilidades motoras. 

Aventura – os jogos de aventura se caracterizam pelo controle, por parte do 

usuário, do ambiente a ser descoberto. Quando bem modelado pedagogicamente, 

pode auxiliar na simulação de atividades impossíveis de serem vivenciadas em sala 

de aula, tais como um desastre ecológico ou um experimento químico.  

Lógico – os jogos lógicos, por definição, desafiam muito mais a mente do que 

os reflexos. Contudo, muitos jogos lógicos são temporalizados, oferecendo um limite 

de tempo dentro do qual o usuário deve finalizar a tarefa. Aqui podem ser incluídos 

clássicos como xadrez e damas, bem como simples caça-palavras, palavras-

cruzadas e jogos que exigem resoluções matemáticas. 

 Estratégicos – os jogos estratégicos se focam na sabedoria e habilidades de 

negócios do usuário, principalmente no que tange à construção ou administração de 

algo. Esse tipo de jogo pode proporcionar uma simulação em que o usuário aplica 

conhecimentos adquiridos em sala de aula, percebendo uma forma prática de aplicá-

los. 

Independente do tipo dos jogos, eles podem ser utilizados de diferentes 

formas, conforme destaca Botelho (2004): 

[...] para treinamento de habilidades operacionais, conscientização e reforço 
motivacional, desenvolvimento de insight e percepção, treinamento em 
comunicação e cooperação, integração e aplicação prática de conceitos 
aprendidos e até mesmo assessment (avaliação de aprendizagem). 



A partir das discussões propostas pode-se concluir que os jogos eletrônicos 

contribuem significativamente no processo de aprendizado do educando porque ele 

propõe o desenvolvimento cognitivo e estimula a criatividade. 

Deste modo, a dificuldade e o desinteresse pelo conteúdo apresentado em 

sala de aula que o pesquisador Medeiros (2012) observou nos alunos podem ser 

superados, pois partindo da realidade tecnológica dos mesmos tem-se uma 

alternativa para atrair o seu interesse, tornando assim o conteúdo mais interativo, 

significativo e desafiador. 

 

3.  USO DOS JOGOS ELETRÔNICOS EDUCACIONAIS PARA O ENSINO DA 

MATEMÁTICA: APROXIMAÇÕES E POSSIBILIDADES 

 

A aprendizagem é o comportamento mais significativo do ser humano, Na 

abordagem construtivista de Piaget (1979), a aprendizagem da criança é mais significativa 

quando está relacionada a atividades lúdicas e aos jogos. Não se trata apenas uma forma 

de desafogo, um entretenimento para gastar energia, ou o uso de um recurso eletrônico que 

mantém a criança sossegada, mas um meio que contribui e enriquece o desenvolvimento 

intelectual.  

No contexo eletrônico, a abordagem construtivista significa o uso do 

computador como meio para propiciar a construção do conhecimento, ou seja, o 

aluno, ao interagir com o computador na resolução de problemas, tem a chance de 

construir o seu próprio conhecimento, assimilar o real à sua maneira, satisfazer suas 

necessidades afetivas, intelectuais e motoras, o que justifica um equilíbrio pessoal 

(VALENTE, 2013).  

“No jogo, e nos jogos eletrônicos em particular, a criança é capaz de simular 

na brincadeira o que ainda não é capaz de realizar sozinha”. Assim, o jogo passa a  

estimular a aquisição de novos conhecimentos” (MOURA, 2013, p. 2).  

A teoria de Piaget encontra reforço na  disponibilidade  da tecnologia. O 

acesso a informações em tempo real ficou muito fácil e proporcionou um novo 

modo de agir e pensar. Um profissional educado para raciocinar e se reinventar, de 

acordo com as necessidades do momento, se torna mais desejado do que um 

profissional que sempre age da mesma forma, que nunca está disposto a mudar 

(MEDEIROS; SCHIMIGUEL, 2012).  



Assim, entende-se que a tecnologia, bem direcionada, pode ser uma 

ferramenta motivadora da aprendizagem escolar, geradora de estímulos de 

ascendência social e, para muitos alunos, um recurso para mudar o conceito 

negativo da Matemática.  

Esse conceito negativo, torna a Matemática uma disciplina responsável  por 

um alto índice de reprovação e evação de alunos em todos os níveis da educação. 

Muitos as vê como uma disciplina aterrorizante e não sentem motivados para 

aprender os conteúdos. A raiz do problema pode estar vinculada aos princípios 

matemáticos aplicados de forma descontextualizada da realidade do aluno 

(BITTENCOURT; FIGUEIREDO,2005).  

Considerando o aumento do interesse de crianças, adolescentes e jovens 

pelo  uso do computador, pelos jogos eletrônicos, a resolução desses jogos é, sem 

dúvida, um importante aliado no ensino da Matemática, ou para torná-la mais 

atraente, pois em muitos programas, a solução exige requisitos como, fluência de 

leitura, habilidade motora e raciocínio lógico, ou como bem descreve (MAGAGNIN, 

2013, p. 03) um “encadeamento de ideias e procedimentos que estimulam a 

aprendizagem” e a interação aluno/professor. 

O interesse de crianças e adolescentes pelos jogos eletrônicos é justificável 

pela interação midiática o que motiva a participação do usuário, pois a estética, os 

gráficos e as narrativas empolgam e prendem os jogadores por horas a fio em frente 

a tela, preocupando pais e professores” (MOURA, 2013, p. 03).  

Os jogos eletrônicos mais recentes requer dos usuários um grau mais elevado 

de imersão nas narrativas, que estão cada vez mais complexas, maior atenção, 

capacidade de concentração e organização para lidar com os inúmeros objetivos do 

jogo. A seriedade com que jogam e o tempo que despendem tentando resolver 

enigmas, puzzles e outros, mostram, segundo JOHNSON  apud MOURA (2013 p. 3) 

“que os jogadores passam muito mais tempo se aborrecendo do que se divertindo”. 

Ainda assim, eles jogam e continuam a jogar, quanto mais intrigante e desafiante, 

melhor. 

Para Fraga (2010), 

 
O jogo é um modo de viver que faz com que a prática educacional se torne 
prazerosa e promova a construção do conhecimento, pois instaura, através 
do envolvimento lúdico, um querer-saber no sujeito, que tem sido fadado a 
dever-saber, ou seja, a aprender. Esse querer-saber é manifestado através 
do querer-jogar, ou seja, através do prazer que pode se multirramificar do 



jogo, à exploração do vasto mundo do conhecimento (FRAGA, 2010, p. 
310). 

 

  Esse querer-saber muitas vezes estimula uma contravenção, pois o universo 

e a cultura dos jogos faz parte do dia a dia de milhares de jovens, que em muitas 

ocasiões trocam a escola e a aula do professor pela lan house.  

Neste ambiente, os jovens e crianças são capazes de pesquisar o assunto de 

seu interesse, interpretam, leem páginas e mais páginas de tutoriais de 

determinados jogos a fim de assimilar a sua jogabilidade, mas na sala de aula são 

pouco participativos (MOURA, 2013).  

Os jogos eletrônicos agregam diferentes linguagens, o ambiente virtual e 

multimídia, combina imagens, sons e textos, incluindo os mini-games, os jogos para 

computador (em rede ou não), os softwares para videogames, os simuladores, os 

fliperamas e se constituem como artefatos de grande fascínio econômico, 

tecnológico e social (RAMOS, 2008).  

 Esse fascínio que atinge a maioria dos alunos é um grande estímulo para o 

desenvolvimento das áreas: cognitiva, motora e afetivo/social. Cognitiva porque leva 

aluno a pensar para descobrir um meio para chegar ao final do game; motora porque 

precisa de agilidade para vencer alguns obstáculos e afetivo/social porque, de certa 

forma, a aluno se envolve com outros alunos, trocam ideias, criam laços afetivos e 

aumentam o círculo de amizade. Isso deve ser aproveitado pelo professor para o 

trabalho em equipe envolvendo os alunos, o jogo eletrônico e o conteúdo que ele 

deseja trabalhar.   

Para Almeida et al (2010) é importante que o professor conheça o jogo, os 

requisitos do jogo, as possibilidades pedagógicas do mesmo, os objetivos que ele 

quer atingir e como utilizá-lo em sala de aula como recurso didático no ensino da 

Matemática ou em qualquer outra disciplina.  

A partir daí, adequar o jogo as suas e as necessidades dos alunos e a suas 

próprias necessidades. Desse modo é necessária à interpretação de informações, 

observação dos dados e aplicações de hipóteses pelos alunos, mediados pelo 

professor na busca de soluções matemáticas do conteúdo proposto. Os registros 

não ocorrem somente ao final dos jogos, mas também, durante realização dos 

mesmos: registro das operações efetuadas, dos pontos conseguidos em cada 

rodada, entre outros.  

Além disso,  



Os jogos eletrônicos trazem para os professores dois desafios: primeiro, 
lidar com esta nova geração, buscando criar estratégias e utilizar recursos 
que incentivem e despertem o aluno para aprender e segundo, utilizar estes 
recursos, para promover a aprendizagem na escola, tanto de conteúdos 
escolares, como de valores e princípios éticos (RAMOS apud MONTEIRO et 
al., 2008. p. 03). 

 

No contexto do ensino de Matemática, o envolvimento de recursos dos jogos 

eletrônicos, dá possibilidades de tornar a aprendizagem mais produtiva, seja na 

revisão dos requisitos ou na introdução de um novo conhecimento, pois em situação 

de jogo, a participação ativa do aluno sobre o seu aprendizado estimula o raciocínio 

lógico e o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver 

problemas.  

Dessa forma, Iezzi et al (2010) aponta que a educação matemática visa 

fornecer conhecimentos, a partir de uma situação desafiante e inesperada, porém 

concreta, onde o aluno deve ser motivado a pensar e analisar a situação de forma 

divertida, apontar solução e assim entender a Matemática na sua totalidade.   

A introdução dos jogos eletrônicos como estratégia para a resolução de 

problemas, em sala de aula é um recurso pedagógico altamente positivo, pois cria 

situações que permitem ao aluno desenvolver métodos de resolução de problemas, 

estimulando a sua criatividade num ambiente desafiador e ao mesmo tempo é uma 

ferramenta que desafia e motiva a aprendizagem (BARBOSA, 2013).  

Na concepção de Gros (1998),  

 

A utilização de videogames permite o desenvolvimento das capacidades de 
retenção de informações e o estímulo à criatividade. Também desencadeia 
o planejamento de situações, a formulação de hipóteses e a 
experimentação, além de obrigar à tomada de decisões e a consequente 
confirmação ou invalidação das hipóteses criadas pelo jogador à medida 
que o jogo se desenrola (GROS, apud MONTEIRO et al, 2013, p. 02). 
 

No ambiente escolar, o professor pode motivar o aluno explorando suas 

experiências vividas, tornar  o conteúdo mais interessante ao propor o uso dos jogos 

eletrônicos e, assim, alcançar de importantes objetivos em relação ao 

desenvolvimento psicomotor (MONTEIRO et al, 2013). 

Valente (2008, p.71) destaca que: “por intermédio da análise dos softwares, é 

possível entender que o aprender [...] não deve estar restrito aos softwares, mas à 

interação do aluno-software”. Afirma também, que os softwares usados na 

educação, tais como tutoriais, programação, programas de multimídia, simulações e 



jogos de RPG, apresentam características que favorecem o processo de construção 

de conhecimento dos alunos. 

O professor atento ao universo do aluno percebe sua realidade, sua 

necessidade e busca contextualizar o quanto possível. As situações de ensino-

aprendizagem, deixando que o aluno traga para sala de aula comentários de jogos 

eletrônicos, fazendo assim um aproveitamento do que está próximo a ele. Mas, é 

necessário, ao preparar as aulas com a utilização de jogos eletrônicos, escolha as 

técnicas adequadas para uma exploração plena do material proposto. Assim, é 

preciso que o professor analise as metodologias adequadas ao tipo de trabalho que 

pretende, tais como: a melhor maneira de organizar os alunos, a seleção de quais 

jogos eletrônicos usar etc.  

Entretanto, segundo Valente (2013), 

 

O processo de descrever, refletir e depurar não acontece simplesmente 
colocando o aluno em frente ao computador. A interação aluno-computador 
precisa ser mediada por um profissional que conhece Logo, tanto do ponto 
de vista computacional, quanto do pedagógico e do psicológico. Esse é o 
papel do mediador no ambiente. Além disso, o aluno, como um ser social, 
está inserido em um ambiente social que é constituído, localmente, pelos 
seus colegas, e globalmente, pelos pais, amigos e mesmo a sua 
comunidade. O aluno pode usar todos esses elementos sociais como fonte 
de ideias, de conhecimento ou de problemas a serem resolvidos através do 
uso do computador (VALENTE, 2013, p.05). 
 

. Na melhor das hipóteses, são utilizados apenas como forma de aplicação de 

conhecimentos adquiridos anteriormente pelos alunos. Para a grande maioria, 

resolver um problema significa fazer cálculos com os números do enunciado ou 

aplicar algo que aprenderam nas aulas (BURIASCO, 2005, apud BARBOSA; 2013). 

Assim, ao explorar o jogo eletrônico, um recurso altamente interessante para o aluno 

nas aulas de matemática, professor abre um leque de possibilidades motivadoras 

para o que Fraga (2010) denomina de “dever-saber,” ou o aprender com significado. 

Portanto, a utilização de jogos eletrônicos na sala de aula é viável, mas 

requerem do professor certas atitudes que o levem a considerar o jogo esse 

instrumento como uma atividade a ser realizada durante todo o ano letivo, e não de 

modo esporádico, relacionando o jogo eletrônico a uma estratégia aliada na 

construção do conhecimento, devendo planejar cuidadosamente sua execução. 

Assim, entende-se que através de procedimentos simples, acessíveis, o professor  

estimula o construção do conhecimento da linguagem  Matemática.  
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