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RESUMO 

Utilização de softwares educacionais de jogos, como um apoio da metodologia utilizada nas 
aulas de matemática no trabalho com operações básicas, foi  uma forma de motivação e reforço do 
conteúdo trabalhado em sala de aula.  Os jogos quando dosado em quantidade e relacionado a 
outros recursos podem trazer um dinamismo às aulas, pois com suas imagens associadas ao 
conhecimento adquirido em sala de aula esclarecem melhor o conteúdo, evitando que o aluno 
elabore um conceito muitas vezes errado de uma situação.. A base que sustentou este trabalho foi às 
teorias de: Freinet (1977); DCEs (1990); Piaget (1995); Freinet (1998); Brasil (1998);Borba (1999); 
Brasil (2000.); Borba ( 2001); Dewey (2002); Ponte ( 2003);Ramos ( 2004);  Araújo  (2005); Borba 
(2007).Cury,( 2007) Boavida  (2008). Paraná (2008); Bona  ( 2009) e Toledo & Toledo (2009). 
Conclui-se que a didática de jogos (software) educativos na sala de aula é uma contribuição a mais 
no desenvolvimento da aprendizagem matemática, porque oferece ao aluno uma metodologia 
diferenciada que faz o aluno buscar novos caminhos para a resolução de situações problema. Sendo 
assim, o professor   precisa saber que nem todos os conceitos podem ser explicados por meio de 
jogos e ele deve interferir toda vez que o aluno tiver dúvidas para atingir o avaliar e atingir o 
verdadeiro objetivo do   ensino da matemática: compreender e interpretar, reinterpretar e refazer as 
estratégias para a solução dos problemas. 

 

PALAVRAS- CHAVES: Softwares educativos. Jogos. Aprendizagem. Matemática. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi desenvolvido durante o Programa de Desenvolvimento 

Educacional PDE/2013. Faz parte de um projeto de pesquisa que procura a 

excelência na educação através de uma forma diferenciada de trabalhar os 

conteúdos relacionados ao planejamento de matemática durante o ano letivo na 

Escola Estadual Santa Catarina de Alexandria, 6º ano do Ensino Fundamental.  

 Com a evolução dos meios de comunicação percebe-se a necessidade de 

trabalhar novas técnicas de abordagem de conteúdos que utilizem os computadores 
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e os programas neles instalados. Assim, com este estudo pretendeu-se investigar 

como os softwares que utilizam jogos, contribuem na prática pedagógica do ensino 

da matemática e quais as contribuições para o aprendizado da disciplina. 

O objetivo deste  é implantar uma metodologia de utilização de softwares de 

jogos que satisfaça a aluno e professor na assimilação de processos de aprender e 

ensinar, com estratégia de obter experiência na utilização de conhecimentos básicos 

de matemática para uso no seu dia a dia, como ferramenta básica para suprir suas 

necessidades como cidadão crítico e trabalhador. 

No trabalho escolar, vemos a necessidade de estimular os alunos ao estudo e 

a descoberta para se obter condições dignas de conhecimento e desenvolver a 

cidadania, principalmente no que se refere à evolução dos meios tecnológicos. 

Trabalhar novas técnicas de abordagem de conteúdos que utilizem os computadores 

e os programas neles instalados são meios de inovar e revisar os conteúdos nas 

aulas de matemática, criando assim, situações desafiadoras para estabelecer 

relações entre os jogos e os conceitos matemáticos. 

A proposta de atividades de matemática com a utilização de softwares de 

jogos educativos permite ao aluno à compreensão de conteúdos estudados em sala 

de aula, os quais estão no planejamento do professor relacionado ao livro didático, 

fazendo conjecturas sobre esta didática para o melhor entendimento do conteúdo.  

 Vários estilos de jogos podem servir como diferencial nas aulas de 

matemática para sair da forma tradicional de ensinar e aprender. É importante que o 

jogo selecionado seja adequado aos objetivos traçados para o trabalho com a 

Matemática e que os alunos possam discutir as dúvidas e as descobertas que vão 

fazendo enquanto jogam.  

A utilização de softwares de jogos educativos é um aliado para desenvolver 

os conteúdos e modernizar a forma de estudo de matemática, aproveitando os 

recursos disponíveis na internet de acordo com a necessidade do professor e sua 

realidade.   

Ao planejar atividades envolvendo jogos para a turma, devemos preparar com 

antecedência as questões a serem propostas enquanto os alunos desenvolvem as 

atividades, com regras bem definidas.  

 

 

2  A MATEMÁTICA E OS MEIOS TECNOLÓGICOS:  



 

2.1 Desafios dos tempos modernos 

 Os processos pedagógicos utilizados em sala de aula no ensino de 

Matemática estão focados na explicação do professor utilizando a lousa e o livro 

didático, na maioria das aulas. Tal forma de trabalho coloca a escola num contexto 

arcaico em que os alunos são ouvintes alienados e o aprimoramento do conteúdo se 

torna muito abstrato, não existindo o entendimento por completo do conhecimento.  

 Esta forma de didática influencia diretamente os meios de aprendizagem que 

pode continuar defasada em relação aos meios de comunicação e tecnologias 

digitais, fazendo uso do pensamento interativo e que é pouco explorado no ambiente 

escolar. 

 Os meios tecnológicos são utilizados  principalmente pelos adolescentes que 

aceitam as inovações e o desafio de controlar e dominar   máquina  com maior 

facilidade. Assim, pode-se observar que a comunicação em rede, internet e outras 

estão socialmente e culturalmente inseridas na vida de todas as pessoas que 

utilizam ou não o computador. Mesmo assim, na maioria das vezes, o aluno utiliza 

os meios tecnológicos desenvolvendo os exercícios através de tentativas aleatórias 

e descontextualizada. 

  Neste contexto que observamos a dificuldade do professor em administrar 

todo o conjunto ali atrelado para conseguir chegar ao objetivo de forma clara e 

atraente, com total domínio dos conhecimentos absorvidos pelo aluno. 

 

 
O professor é desafiado constantemente a rever e ampliar seus 
conhecimentos. Quanto mais ele se insere no mundo da informática, mais 
ele corre o risco de se deparar com uma situação matemática, por exemplo, 
que não é familiar. Mais uma vez, é importante salientarmos que isso não é 
exclusividade da informática. Porém o processo de interação do computador 
na prática docente, pela complexidade que apresenta, pode suscitar 
reflexões de natureza diversa. Por exemplo, o professor pode se dar conta 
que não consegue ser aquele que possui todo conhecimento necessário 
para trabalhar com os alunos.(BORBA e PENTEADO, 2007, p. 65). 
 
 

 

É importante observarmos como e quais didáticas são utilizadas na escola 

procurando sempre corresponder as necessidades dos alunos na sua realidade. 

No estudo pedagógico de Freinet (1977), a interação entre aluno-professor é 

essencial para a aprendizagem, e a escola deve trabalhar diretamente com a 



realidade do aluno. Segundo o citado autor, a aprendizagem através da experiência 

seria melhor aproveitada, porque se o aluno fizer um experimento e der certo, ele o 

repetirá e irá testar novas experiências; porém, não avançará sozinho, precisará do 

auxilio da organização do professor.  

Suas propostas de ensino estão baseadas em investigações a respeito da 

maneira de pensar da criança e de como ela construía seu conhecimento. Por meio 

da observação constante ele percebia onde e quando tinha que intervir e como 

despertar a vontade de aprender do aluno. 

Segundo Ponte (2003): 

 

A observação é um bom meio de conhecer o modo como os alunos reagem 
às tarefas de investigação, o modo como as interpretam e a estratégia de 
trabalho que desenvolvem os seus processos de raciocínio, bem como os 
conhecimentos matemáticos que usam e nas competências de cálculo que 
evidenciam. Pode proporcionar muita informação e essa qualidade é 
também a sua principal limitação, pois se torna difícil ao professor fazer 
registros seletivos anotando apenas o que é realmente importante. (PONTE, 
2003, p.125). 

 

 

Um dos deveres do professor, segundo Freinet (1977), é criar uma 

atmosfera de harmonia na escola, de modo a estimular as crianças a fazer 

experiências, procurar respostas para suas necessidades e inquietações, ajudando 

e sendo ajudadas por seus colegas e buscando no professor alguém que organize o 

trabalho. Outra função primordial do professor, segundo Freinet, é colaborar ao 

máximo para o êxito de todos os alunos. Diferentemente da maioria dos pedagogos 

modernos, o educador francês não via valor didático no erro. Ele acreditava que o 

fracasso desequilibra e desmotiva o aluno, por isso o professor deve ajudá-lo a 

superar o erro. 

Analisando as ideias de Freinet e a de Helena Cury quanto ao “erro”, 

constata-se que eles interpretam o erro de forma contrária. Ambas são relevantes a 

nossa pesquisa, mas deve existir uma apropriação desse estudo ao nosso momento 

e as circunstâncias que as norteiam observando o “erro” de várias formas de 

interpretação. Assim, face à questão do erro nas atividades envolvendo conteúdo, 

poderíamos utilizar uma metodologia que priorizasse maneiras de desafiar o 

estudante e criar ou direcionar jogos com novas estratégias com recursos diversos, 

desenvolvendo uma didática que atenda a necessidade dos estudantes. 



As Diretrizes Curriculares de matemática (DCEs,2008), 

 

 

assume -se a Educação Matemática como campo de estudos que possibilita 
ao professor balizar sua ação docente, fundamentado numa ação crítica 
que conceba a Matemática como atividade humana em construção. Pela 
Educação Matemática, almeja-se um ensino que possibilite aos estudantes 
análises, discussões, conjecturas, apropriação de conceitos e formulação 
de ideias. (DCEs do Paraná,2008,p.49) 
 
 

 
 

A proposta das Diretrizes é articular os Conteúdos Estruturantes com os 

conteúdos específicos em relações de interdependências que enriqueçam o 

processo pedagógico a fim de contextualizar os conteúdos de matemática e 

abandonar as abordagens fragmentadas relacionados aos conteúdos de  a 

resolução de problemas; modelagem matemática; mídias tecnológicas; história da 

Matemática e  investigações matemáticas. 

 

 
[...] aprender Matemática é mais do que manejar fórmulas, saber fazer 
contas ou marcar x nas respostas: é interpretar, criar significados, construir 
seus próprios instrumentos para resolver problemas, estar preparado para 
perceber estes mesmos problemas, desenvolver o raciocínio lógico, a 
capacidade de conceber, projetar e transcender o imediatamente sensível 
(PARANÁ, 1990, p. 66). 
 
 

 

O objetivo do ensino da Matemática é desenvolver o raciocínio lógico, 

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

problemas. Assim, os educadores devem procurar alternativas para aumentar à 

motivação do ensino aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a organização, a 

concentração, estimulando a socialização e aumentando as interações do indivíduo 

com outros meios de aprender como os aplicativos tecnológicos. 

O uso de aplicativos educativos no ensino da educação matemática dinamiza 

os conteúdos curriculares. Para isso, é necessário que o professor domine as 

tecnologias para utilizá-las em sala de aula. 

 

 
As ferramentas tecnológicas são interfaces importantes no desenvolvimento 
de ações em Educação Matemática. Abordar atividades matemáticas com 
os recursos tecnológicos enfatiza um aspecto fundamental da disciplina, 



que é a experimentação. De posse dos recursos tecnológicos, os 
estudantes argumentam e conjecturam sobre as atividades com as quais se 
envolvem na experimentação (BORBA & PENTEADO, 2001, p.97). 
 
 
 
 

O trabalho com as mídias tecnológicas insere diversas formas de ensinar e 

aprender, e valoriza o processo de produção de conhecimentos. Os recursos 

tecnológicos, como o software, a televisão, as calculadoras, os aplicativos da 

Internet, entre outros, têm favorecido as experimentações matemáticas e 

potencializado formas de resolução de problemas. Para Araújo (2006), 

 

 

 
O valor da tecnologia na educação é derivado inteiramente da sua 
aplicação. Saber direcionar o uso da Internet na sala de aula deve ser uma 
atividade de responsabilidade, pois exige que o professor preze, dentro da 
perspectiva progressista, a construção do conhecimento, de modo a 
contemplar o desenvolvimento de habilidades cognitivas que instigam o 
aluno a refletir e compreender, conforme acessam, armazenam, manipulam  
analisam as informações que sondam na Internet. (ARAÚJO, 2005, p. 23-
24)  

 
 

 
Segundo Borba e Penteado, 

  

 
O acesso à Informática deve ser visto como um direito e, portanto, nas 
escolas públicas e particulares o estudante deve poder usufruir de uma 
educação que no momento atual inclua, no mínimo, uma “alfabetização 
tecnológica”. Tal alfabetização deve ser vista não como um curso de 
Informática, mas, sim, como um aprender a ler essa nova mídia. Assim, o 
computador deve estar inserido em atividades essenciais, tais como 
aprender a ler, escrever, compreender textos, entender gráficos, contar, 
desenvolver noções espaciais, etc. E, nesse sentido, a Informática na 
escola passa a ser parte da resposta a questões ligadas à cidadania 
(BORBA; PENTEADO, 2001, p. 17). 

 
 

Os computadores e a internet devem ser vistos pelos docentes como aliados 

a fim de melhorar a situação da educação, porque esses meios interferem muito na 

aprendizagem dos alunos.  Por isso, o uso de programas educativos como os 

softwares mostram estratégias  direcionadas para os conteúdos escolares.  

 De acordo com BORBA, (1999, p. 285), “o uso de mídias tem suscitado 

novas questões, sejam elas em relação ao currículo, à experimentação matemática, 



às possibilidades do surgimento de novos conceitos e de novas teorias 

matemáticas”. Assim, permite que os  alunos construam  novos conceitos, podendo 

interagir com o grupo num trabalho colaborativo  e descobrindo de forma dinâmica  

processo entre a teoria e a prática. 

O uso de jogos na sala de aula requer uma didática diferente da pedagogia 

tradicional. Para tanto o professor deve deixar bem claro seus objetivos verificando a 

metodologia adequada e a faixa etária dos alunos e saber o momento certo de 

realizar as intervenções pedagógicas na sala de aula. Ele pode criar situações-

problema sobre o jogo para os alunos resolverem e por meio de observações e 

questionamentos, provocar os alunos a analisar suas jogadas. 

O professor, neste caso, deve levar em conta o desenvolvimento do aluno, 

por isso o jogo deve ser interessante e desafiador levando o aluno a perceber o seu 

desempenho de sua ação e o seu envolvimento durante o jogo quando se tratar de 

participação em grupo. 

 

2.2 O software educativo nas aulas de matemática 

 

A busca por formas diversificadas para melhorar o ensino de matemática  é  

um grande desafio para os professores de matemática, pois hoje, na era da 

tecnologia, temos que melhorar a qualidade de ensino deixando, assim , as aulas de 

matemática  mais motivadoras para propiciar ao aluno um aprendizado mais 

significativo. 

       O computador é um recurso que pode ser incluído no ensino da matemática 

para facilitar a aprendizagem. De acordo com Toledo e Toledo: 

 

   
Ele é apontado como um instrumento que traz versáteis possibilidades ao 
processo de ensino e aprendizagem de Matemática, seja pela sua 
destacada presença na sociedade moderna, seja pelas possibilidades de 
sua aplicação nesse processo. Tudo indica que seu caráter lógico-
matemático pode ser um grande aliado do desenvolvimento cognitivo dos 
alunos, principalmente na medida em que ele permite um trabalho que 
obedece a distintos ritmos de aprendizagem. (TOLEDO; TOLEDO, 2009, p. 
13). 
  
 

   



Por isso, muitos softwares são criados para fins educativos. E é neste 

contexto que o professor precisa utilizar de estratégias para aliar este recurso na 

construção do conhecimento. 

 

   

Quanto aos softwares educacionais é fundamental que o professor aprenda 
a escolhê-los em função dos objetivos que pretende atingir e de sua própria 
concepção de conhecimento e de aprendizagem, distinguindo os que se 
prestam mais a um trabalho dirigido para testar conhecimentos dos que 
procuram levar o aluno a interagir com o programa de forma a construir 
conhecimento. (BRASIL,2000, p.35). 

 

 

Para a utilização de software na aprendizagem das operações matemática  se 

faz necessário que o professor reestruture as ações a serem desenvolvidas, visto 

que, este conteúdo ainda é repassados de forma mecânica sem contextualização de 

uso, e alguns alunos chegam ao 6º ano sem noção básica das quatro operações, o 

que dificulta muito a aplicabilidade de outros conteúdos. Dessa forma, a proposta 

educacional deve ser bem estruturada, auxiliando o professor na utilização de 

softwares educacionais e podem, segundo Bona (2009), 

 

 
Os softwares educativos podem ser um notável auxiliar para o aluno adquirir 
conceitos em determinadas áreas do conhecimento, pois o conjunto de 
situações, procedimentos e representações simbólicas oferecidas por essas 
ferramentas é muito amplo e com um potencial que atende boa parte dos 
conteúdos das disciplinas. Estas ferramentas permitem auxiliar aos alunos 
para que deem novos significados às tarefas de ensino e ao professor a 
oportunidade para planejar, de forma inovadora, as atividades que atendem 
aos objetivos do ensino (BONA, 2009, p.36).  
 
 

  

Neste sentido, o processo ensino-aprendizagem será mais dinâmico e os 

alunos terão uma forma diferenciada de reconhecer os conteúdos não só nas aulas 

de matemática, como também poderão se aplicá-los em sua  prática do cotidiano. 

A educação matemática é uma área que engloba inúmeros saberes, pois 

envolve o estudo dos fatores que influem, direta ou indiretamente, sobre os 

processos de ensino e de aprendizagem em Matemática. 

 

3  A INTERVENÇÃO DO PROJETO NA ESCOLA 

 



  A intervenção do projeto ocorreu na Escola Estadual Santa Catarina de 

Alexandria em Prudentópolis, NRE de Irati, tendo como público os alunos do sexto 

ano do fundamental. Estes são de escola de campo e muitos não têm acesso aos 

computadores. Por isso, foi necessário esclarecer os principais mecanismos da 

utilização do computador e suas funções para depois, desenvolver as atividades 

com os softwares educativos. 

Primeiramente, utilizaram os livros didáticos para pesquisar a nomenclatura 

das quatro operações. Foram feitos cartazes para exemplificar os conteúdos. A 

atividade foi desenvolvida em grupo com 2 a 3 alunos e com correção do professor 

para analisar  criatividade e escrita, e corrigir  eventuais equívocos. Neste estudo 

foram utilizadas várias estratégias de assimilação como a escrita, a leitura e 

lembretes para proporcionar ao aluno a fixação do conteúdo trabalhado. 

Na sequência, foi feito uma leitura da lenda do Minotauro  para dialogar e 

argumentar sobre a “moral da história”. Com o texto, pretendeu-se levar o aluno a 

fantasiar a lenda, conduzindo-o ao imaginário, aproveitando para melhorar a leitura e 

trabalhar valores morais e éticos.  

Com o objetivo de relacionar a lenda do Minotauro com as operações 

matemáticas, de forma contextualizada, os alunos utilizaram do aplicativo Lendas e 

operações. O jogo constitui-se de fragmentos da lenda, onde o aluno teria que 

solucionar um problema para passar para a próxima fase. Procedendo dessa forma 

até acertar todas as questões, derrotando o Minotauro. 

Outro aplicativo utilizado foi o jogo Math Man que também é em forma de 

labirinto. Neste jogo, o aluno resolve a expressão numérica (envolvendo as quatro 

operações) e em seguida vai atrás de um fantasma que corresponda à resposta. (só 

consegue comer o fantasma com o número que resolve a equação). 

 Para desenvolver o raciocínio aritmético utilizamos o jogo “Calculando”3 que  

requer uma escolha das operações matemáticas (multiplicação, adição, subtração e 

divisão).  Nisto, possibilitaria o aluno  escolher também a quantidade de contas que 

desejaria realizar. No final, era apresentada a quantidade de acertos. 
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http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1264


No início, os alunos apresentaram certa dificuldade para compreender a 

atividade, pois, é necessária muita concentração, paciência e persistência para 

realizá-lo, pois o objetivo principal não é o tempo que vão demorar e sim fazer os 

cálculos de forma correta.  

Na realização dos cálculos, percebeu-se que os alunos estavam com 

dificuldade para realizar cálculo mental, sendo, neste caso, disponibilizada a 

tabuada para consulta. A atividade foi realizada em duplas, de forma a promover 

interação, cooperação e ajuda mútua entre os alunos, o que é considerado muito 

importante para o aprendizado, pois muitas vezes os professores não conseguem 

ter uma linguagem acessível ao entendimento dos alunos. 

 Este jogo também mostra a ordem com que os cálculos devem ser 

efetuados, ajudando na fixação.  Foi possível constatar que esta atividade foi um 

grande desafio para os alunos, pois, o grande problema ainda é resolução das 

operações de multiplicação e divisão, ou seja, a grande dificuldade da aprendizagem 

está na  tabuada e na resolução de problemas. 

Segundo Boavida ( 2008): 

 

Ensinar Matemática através da resolução de problemas proporciona uma 
visão desta disciplina favorável ao estabelecimento de ligações dentro da 
própria Matemática, com outras áreas do currículo e com o dia a dia dos 
alunos, permitindo-lhes aprender como utilizar e aplicar a Matemática fora 
da escola. (BOAVIDA, 2008, p. 15) 
 

 
 

  Neste sentido, é necessário reformular, de acordo com a realidade de cada 

escola, a metodologia na área matemática, incluindo os meio tecnológicos, neste 

caso os softwares, para o desenvolvimento de resolução de problemas.  

   Outro meio tecnológico que foi inserido nas aulas de matemática, foi a 

calculadora porque desenvolve habilidades mentais  e  também o raciocínio.  

De acordo com os PCNs: 

 

Quanto ao uso da calculadora, constata-se que ela é um recurso útil para 
verificação de resultados, correção de erros, podendo ser um valioso 
instrumento de auto-avaliação. A calculadora favorece a busca e percepção 
de regularidades matemáticas e o desenvolvimento de estratégias de 
resolução de situações-problema pois ela estimula a descoberta de 
estratégias e a investigação de hipóteses, uma vez que os alunos ganham 
tempo na execução dos cálculos. Assim elas podem ser utilizadas como 
eficiente recurso para promover a aprendizagem de processos cognitivos 
(BRASIL,1998,p.44) 



 
 
 

Devemos levar o aluno a compreender que ao utilizarmos a calculadora em 

sala de aula devemos conhecer suas potencialidades e limitações e que muitas 

vezes no cotidiano não poderemos fazer uso de tal instrumento. Assim, é importante 

trabalhar cálculos e problemas de forma significativa e contextualizada, que possa 

contribuir para resolver situações do seu dia a dia. 

Por meio do site Racha Cuca4, os alunos resolveram o raciocínio lógico sem a 

necessidade do uso de lápis. Neste jogo, a calculadora não possuía todos os 

números e as operações iam aparecendo de acordo com o nível. O raciocínio e a 

criatividade eram essenciais para obter os números requisitados, pois o aluno tinha 

15 minutos para resolver o problema. 

Para efetivação dessa atividade, foi necessária uma breve explanação de 

como iríamos proceder. Assim, utilizamos o projetor de multimídia para auxiliar na 

explicação de todos os procedimentos da utilização da calculadora simples do 

computador e posteriormente a utilização do aplicativo “Calculadora quebrada”. Logo 

em seguida, os alunos foram para o laboratório de informática jogar. Este jogo 

simula uma calculadora na qual a maioria das teclas caiu.   O jogo possui seis níveis 

utilizando as operações (adição, subtração, divisão ou multiplicação) e tempo 

determinado para a resolução do calculo. 

Durante o desenvolvimento da atividade, percebeu-se que a maioria dos 

alunos apresentou dificuldade em construir o cálculo, pois o tempo é determinado 

para obter a solução. Conforme o andamento da aula, os alunos começaram a 

compreender melhor o jogo e conseguiram reformular os cálculos, assim fazendo as 

correções necessárias para passar de nível. 

Com isso, podemos perceber que ainda os alunos sentem dificuldades na 

resolução de cálculos quando envolvem operações de multiplicação e divisão. 

Para concluir o trabalho passamos a desenvolver outra atividade envolvendo 

as quatro operações básicas: a resolução de problemas e jogo do criptograma, os 

quais têm maior potencial de proporcionar uma ação investigativa, iniciando o estudo 

                                                           
4
 Racha Cuca, disponível em  

  http://rachacuca.com.br/jogos/calculadora-quebrada/, acesso em 15 abr. 2014 

 

http://rachacuca.com.br/jogos/calculadora-quebrada/


da álgebra de forma natural, com a descoberta dos algarismos ocultos nas 

operações.  

Nesta atividade, também se investigou o surgimento dos números 

relacionados aos diferentes povos e épocas, identificando os números inteiros, 

racionais reais e complexos. Assim, foi feito um levantamento de momentos e 

situações que usamos os números. 

Os alunos utilizaram o laboratório de informática e o livro didático para 

pesquisarem sobre o assunto. Perceberam então, que os números e suas 

generalizações estão ligados à história da humanidade e que hoje a ciência, a 

indústria e o comércio nos colocam constantemente em contato com o mundo da 

matemática. 

Com isso, foi possível desafiar os alunos a resolver os problemas com 

situações concretas e contextualizadas  como  também utilizarem dos símbolos para 

representar os números num jogo de criptograma. 

 

 

A utilização de recursos como o computador e a calculadora pode contribuir 
para que o processo de ensino e aprendizagem de Matemática se torne 
uma atividade experimental mais rica, sem riscos de impedir o 
desenvolvimento do pensamento, desde que os alunos sejam encorajados a 
desenvolver seus processos metacognitivos e sua capacidade crítica e o 
professor veja reconhecido e valorizado o papel fundamental que só ele 
pode desempenhar na criação, condução e aperfeiçoamento das situações 
de aprendizagem. (BRASIL, 1998, p.44). 

 

 

Com isso, cabe ao professor a escolha adequada de um software para o bom 

desenvolvimento do trabalho. E feito um planejamento adequado, o professor não 

terá dificuldades em aplicá-los. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Ensino da Matemática trata a construção do conhecimento matemático sob 

uma visão histórica, de modo que os conceitos são apresentados, discutidos e 

reconstruídos a cada situação do cotidiano. Um jogo pode ser um instrumento 

eficiente na aprendizagem, se for usado como ponto de partida. 



Durante o desenvolvimento da oficina foi possível observar que a maioria dos 

alunos apresentou uma grande dificuldade em resolver problemas envolvendo a 

lógica. Conforme o andamento da aula, os alunos começaram a compreender 

melhor o conceito de expressão e conseguiram se habituar aos jogos.  

Observou-se também que mesmo apresentando dificuldades, os conceitos 

matemáticos foram reforçados na aplicação do jogo tendo uma boa participação dos 

alunos em resolver os problemas, visto que, a dificuldade maior são as operações 

de multiplicação e divisão. Outro problema que enfrentamos foi a lentidão dos 

computadores na hora do jogo por se tratar de uma escola rural .  

 

Segundo Ramos (2004), 

 
 

Cabe ao professor a sistematização dos conteúdos matemáticos que 
emergem Matemática das aplicações, superando uma perspectiva 
utilitarista, sem perder o caráter científico da disciplina e de seu conteúdo. Ir 
além do senso comum pressupõe conhecer a teoria científica, cujo papel é 
oferecer condições para apropriação dos aspectos que vão além daqueles 
observados pela aparência da realidade (RAMOS,2004,p.65). 

 

 

A didática de jogos (software) educativos na sala de aula é uma contribuição 

a mais no desenvolvimento da aprendizagem matemática, porque oferece ao aluno 

uma metodologia diferenciada que faz o aluno buscar novos caminhos para a 

resolução de situações problema.  

 Os softwares educativos mais simples podem ajudar uma escola não apenas 

a ensinar os conteúdos de seus currículos de forma muito mais eficiente, mas 

também a desenvolver uma auto-imagem mais confiante e positiva em suas crianças 

e em seus jovens. Isso é especialmente importante para aprendizes “em dificuldade” 

e acontece porque, apesar de sua grande variedade, todos os softwares educativos 

têm uma característica comum: a sua infinita paciência em relação aos erros das 

crianças 

Sendo assim, o professor precisa saber que nem todos os conceitos podem 

ser explicados por meio de jogos e ele deve interferir toda vez que o aluno tiver 

dúvidas para atingir o avaliar e atingir o verdadeiro objetivo do   ensino da 

matemática: compreender e interpretar, reinterpretar e refazer as estratégias para a 

solução dos problemas. 
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