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Resumo:  

O estudo aqui exposto apresenta relatos do projeto de extensão desenvolvido por docente e 

acadêmicas do Curso de Licenciatura em Matemática do IF Farroupilha - Câmpus Santa 

Rosa, voltado para a investigação de diferentes possibilidades de utilização de jogos 

matemáticos virtuais que auxiliem o professor de Matemática a integrar a teoria da sala de 

aula à prática do laboratório de informática, contemplando conteúdos que possam ser 

explorados para as séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Este projeto foi 

desenvolvido a partir de oficinas com duração de 40 horas para um grupo de 30 

professores da rede pública de Santa Rosa/ RS e região, com atuação nas áreas de 

Matemática, com o propósito de disseminar o uso da informática nas escolas públicas, 

qualificando a educação e modernizando a gestão escolar, possibilitando a inserção de 

novas tecnologias que contribuam para ressignificar conceitos científicos e contemplar 

ações interdisciplinares. 
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1. Introdução  

A ideia de dar um enfoque atual, dinâmico e criativo na forma de abordar os 

conteúdos de Matemática, e encontrar maneiras adequadas de ensinar temas desta natureza 

faz parte de nossa missão como educadores. O professor que é desafiador, pergunta em vez 

de responder, provoca, desperta o desejo de aprender no aluno, fortalecendo experiências 
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grupais, favorece naturalmente o desenvolvimento do raciocínio científico, construindo, 

intuitiva e prazerosamente, os principais conceitos de Matemática.  

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem 

que estes se apresentem de maneira atrativa e favorecem a criatividade na elaboração de 

estratégias e buscas de soluções. Propiciam a simulação de situações – problema que 

exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o planejamento das ações; possibilitam 

a construção de uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as situações sucedem - 

se rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, no decorrer da ação sem deixar 

marcas negativas. A participação em jogos também representa uma conquista cognitiva, 

emocional, moral e social para o estudante e um estímulo para o desenvolvimento do seu 

raciocínio lógico.  

O uso de jogos leva o aluno a realizar manipulações e a partir disto, chegar a 

conclusões relacionadas ao conteúdo em estudo. Para que isto ocorra é necessário que o 

professor desenvolva competências e habilidades, ou seja, é necessário que o professor 

conheça os recursos que está utilizando, para que possa fornecer subsídios aos seus alunos.  

Tendo conhecimento dessas informações, cabe a nós também, enquanto 

educadores, mantermo-nos atualizados e propormos atividades para o novo. Para isso, 

podemos nos utilizar do computador, que pode ser um auxiliar no processo de construção 

do conhecimento e que pode enriquecer os ambientes de aprendizagem.  

 

2. Aprendizagem e Matemática 

 

Empenhados em comprovar de que forma se processa a aprendizagem, vários 

estudiosos têm construído teorias. Muitos defendem a necessidade de levar a realidade 

vivida pelo educando ao interior da escola, o que levaria o aluno a ver significado naquilo 

que está aprendendo, crescendo o seu interesse e favorecendo a aprendizagem. Outros 

defendem a construção ativa do conhecimento, partindo do conhecimento que o educando 

já possui, ampliando-o. 

Para Valente (1998, p.91), “a aprendizagem pode ocorrer basicamente de duas 

maneiras: a informação é memorizada ou é processada pelos esquemas mentais e agregada 

a esses esquemas. Neste último caso o conhecimento é construído”. 

 “A atividade que conduz à aprendizagem - como ensina Carraher et. al. (1991, 

p.12) - é a atividade de um sujeito humano construindo seu conhecimento”. A 

aprendizagem é facilitada quando há participação efetiva do aluno nesse processo, 
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escolhendo ele mesmo suas próprias direções. Isso o ajuda a descobrir recursos de 

aprendizagem, formular problemas que lhe dizem respeito, decidir sobre a ação a seguir e 

viver as consequências da escolha. 

 

Gadotti (1995, p.87) afirma que o aluno perde o interesse diante de disciplinas 

que nada têm a ver com a sua vida, com suas preocupações. Decora muitas vezes 

aquilo que precisa saber (de forma forçada) para prestar exames e concursos. 

Passadas as provas tudo cai no esquecimento. 

 

A matemática que se pretende ensinar deve estar sintonizada com a realidade dos 

alunos, que veem, rabiscam, desenham, cortam, colam, montam e desmontam, imaginam e 

inventam. De acordo com Fischer (1992, p.43) “é através da interação com o meio, a partir 

da curiosidade aguçada, que a criança vai fazendo relações entre sua vida, sua história e a 

vida dos outros e a história coletiva”. 

A aprendizagem será desencadeada melhor quando professores compreenderem 

que devem oportunizar uma relação afetiva entre si e os seus alunos, contribuindo para o 

desenvolvimento da autonomia para a defesa de seus pontos de vista. Esta atitude constitui-

se numa excelente oportunidade para se estabelecer relações interpessoais, oportunizando o 

desenvolvimento cognitivo dos educandos. É através da interação com o meio em que o 

educando vive e a partir da sua curiosidade aguçada, que o educando vai desenvolvendo 

relações entre a sua vida, a sua história, e a vida dos seus colegas e a história coletiva 

(FREIRE, 2000). 

Segundo D’Ambrosio (1986, p.22), a aprendizagem deve estar voltada para a 

melhoria da qualidade de vida, porém: 

 

Muito pouco do que se faz em Matemática é transformado em algo que possa 

representar um verdadeiro progresso no sentido de melhorar a qualidade de vida. 

É inadmissível que aceitemos esse fato sem contestação, como um fato 

consumado, e não façamos esforços para mudá-lo. 

 

O que deixa o ato de educar muito pobre é a quase ausência de atividades 

construtivas. Os alunos fazem muito pouco. Em geral, lhes é cobrado repetições. Não se 

avalia o que os alunos fazem, mas sua capacidade de imitar os pensamentos que estão nos 

livros e os dos professores. 

Segundo D’Ambrosio (op.cit., p.25), “a adoção de uma forma de ensino mais 

dinâmica, mais realista e menos formal, mesmo no esquema de disciplinas tradicionais, 

permitirá atingir objetivos mais adequados à nossa realidade”. O autor acredita, ainda que 



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

“o caráter experimental da matemática foi removido do ensino e isso pode ser reconhecido 

como um dos fatores que mais contribuíram para o mau rendimento escolar”.  

Por isso, Borba e Penteado (2007) consideram as ferramentas tecnológicas 

interfaces importantes no desenvolvimento de ações em Educação Matemática, destacando 

ainda que ao abordarmos atividades matemáticas com os recursos tecnológicos enfatiza um 

aspecto fundamental da disciplina, que é a experimentação. 

Conforme Bicudo (2002), o aprender tem sido visto como emissão de respostas 

imediatas seguidas a estímulos, e não como compreensão, como estados de entendimento 

de um conhecimento científico que vão sendo atingidos a partir do conhecimento que o 

aluno já possui. Para que a aprendizagem da matemática realmente se efetive é necessária 

uma atmosfera de diálogo que favoreça o ato de pensar, de analisar e de estabelecer 

relações. 

 

3. O uso de jogos no ensino de Matemática 

 

Fala-se muito sobre a necessidade do aluno construir o seu próprio conhecimento 

matemático, onde ele tenha possibilidade de fazer explorações, representações, 

construções, onde ele possa investigar, descobrir e perceber propriedades, e dessa forma 

construir a aprendizagem. 

O uso de jogos implica uma mudança significativa nos processos de ensino e 

aprendizagem que permite alterar o modelo tradicional de ensino, que muitas vezes tem no 

livro e em exercícios padronizados seu principal recurso didático. O trabalho com jogos 

nas aulas de matemática, quando bem planejado e orientado, auxilia o desenvolvimento de 

habilidades como observação, análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições, 

reflexão, tomada de decisão, argumentação e organização, as quais estão estreitamente 

relacionadas ao assim chamado raciocínio lógico. 

Ao jogar, os alunos têm a oportunidade de resolver problemas, investigar e 

descobrir a melhor jogada; refletir e analisar as regras, estabelecendo relações entre os 

elementos do jogo e os conceitos matemáticos. 

Podemos dizer que o jogo possibilita uma situação de prazer e aprendizagem 

significativa e que, além disso, o trabalho com jogos é um dos recursos que favorece o 

desenvolvimento da linguagem, de diferentes processos de raciocínio e de interação entre 

os alunos, uma vez que durante o jogo cada jogador tem a possibilidade de defender pontos 

de vistas e aprender a ser crítico e confiante em si mesmo. 
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Todo jogo por natureza desafia, encanta, traz movimento, barulho e uma certa 

alegria para o espaço no qual normalmente entram apenas o livro, o caderno e o lápis. O 

jogo pode ser visto como uma das bases sobre a qual se desenvolve o espírito construtivo, 

a imaginação, a capacidade de sistematizar e abstrair e a capacidade de interagir 

socialmente. Isso ocorre porque a dimensão lúdica envolve desafio, surpresa, possibilidade 

de fazer de novo, de querer superar os obstáculos iniciais e o incômodo por não controlar 

todos os resultados (SMOLE, 2007). 

Os jogos são educativos, sendo assim, requerem um plano de ação que permita a 

aprendizagem de conceitos matemáticos e culturais de uma maneira geral. Já que os jogos 

em sala de aula são importantes, devemos ocupar um horário dentro de nosso 

planejamento, de modo a permitir que o professor possa explorar todo o potencial dos 

jogos, processos de solução, registros e discussões sobre possíveis caminhos que poderão 

surgir. 

Os jogos podem ser utilizados pra introduzir, amadurecer conteúdos e preparar o 

aluno para aprofundar os itens já trabalhados. Devem ser escolhidos e preparados com 

cuidado para levar o estudante a adquirir conceitos matemáticos de importância. 

Devemos utilizá-los não como instrumentos recreativos na aprendizagem, mas 

como facilitadores, colaborando para trabalhar os bloqueios que os alunos apresentam em 

relação a alguns conteúdos matemáticos. 

Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é, segundo Borin 

(1995): 

a possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos 

que temem a Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro da 

situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande, 

notamos que, ao mesmo tempo em que estes alunos falam Matemática, 

apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a 

seus processos de aprendizagem. 

 

Segundo Malba Tahan (1968), ''para que os jogos produzam os efeitos desejados é 

preciso que sejam de certa forma, dirigidos pelos educadores''. 

O trabalho com jogos matemáticos em sala de aula nos traz alguns benefícios, 

segundo Groenwald e Timm (2000): 

 conseguimos detectar os alunos que estão com dificuldades reais;  

 o aluno demonstra para seus colegas e professores se o assunto foi bem 

assimilado;  

 existe uma competição entre os jogadores e os adversários, pois almejam 

vencer e por isso aperfeiçoam-se e ultrapassam seus limites;  
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 durante o desenrolar de um jogo, observamos que o aluno se torna mais 

crítico, alerta e confiante, expressando o que pensa, elaborando perguntas e 

tirando conclusões sem necessidade da interferência ou aprovação do 

professor;  

 não existe o medo de errar, pois o erro é considerado um degrau necessário 

para se chegar a uma resposta correta;  

 o aluno se empolga com o clima de uma aula diferente, o que faz com que 

aprenda sem perceber.  

Mas, segundo os mesmos autores, devemos, também, ter alguns cuidados ao 

escolher os jogos a serem aplicados: 

 não tornar o jogo algo obrigatório;  

 escolher jogos em que o fator sorte não interfira nas jogadas, permitindo 

que vença aquele que descobrir as melhores estratégias;  

 utilizar atividades que envolvam dois ou mais alunos, para oportunizar a 

interação social;  

 estabelecer regras, que podem ou não ser modificadas no decorrer de uma 

rodada;  

 trabalhar a frustração pela derrota na criança, no sentido de minimizá-la;  

 estudar o jogo antes de aplicá-lo (o que só é possível, jogando).  

 

4. O uso de tecnologias virtuais 

  

Vários pesquisadores, dentre eles Machado (1995), Borba e Penteado (2007), 

Scheffer (2002), Scheffer e Dallazen (2005), recomendam o uso das tecnologias, as quais 

se destacam como fortes aliadas no ensino de Matemática, visando desenvolver um método 

com componente empírico e ênfase na visualização, o que passa a fazer parte do processo 

de descoberta, incentivando a compreensão e a significação Matemática. 

 Atualmente, a proposta para o uso dos computadores na educação é mais 

diversificada e desafiadora do que simplesmente a de transmitir informação ao aluno. A 

simples presença das novas tecnologias não é por si só garantia de maior qualidade na 

educação, pois a aparente modernidade pode mascarar um ensino tradicional, baseado na 

recepção e memorização de informações. O uso inteligente do computador na educação 

está vinculado à maneira como nós concebemos a tarefa na qual ele será utilizado. 
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O uso de jogos virtuais no ensino de Matemática leva o aluno a realizar 

manipulações e a partir disto, chegar a conclusões relacionadas ao conteúdo em estudo. 

Para que isto ocorra é necessário que o professor desenvolva competências e habilidades, 

ou seja, é necessário que o professor conheça os recursos que está utilizando, para que 

possa fornecer subsídios aos seus alunos.  

 

5. Resultados e Considerações finais 

 

A importância dos ambientes informatizados, como recurso pedagógico que alcança 

todos os níveis de ensino, evidencia a necessidade de atualização permanente do professor 

e a necessária busca de critérios de análise dos mesmos, tendo em vista a valorização de 

uma prática diferenciada. 

A utilização de tecnologias educacionais sugere o redimensionamento do papel que 

o professor deverá desempenhar na formação de seus alunos, pois é um grande desafio 

introduzir mudanças no ensino e aprendizagem e, ainda, nos modos de estruturação das 

escolas e universidades e de suas relações com o meio educativo. 

Devemos escolher jogos que estimulem a resolução de problemas, principalmente 

quando o conteúdo a ser estudado for abstrato, difícil e desvinculado da prática diária, não 

nos esquecendo de respeitar as condições de cada comunidade e o querer de cada aluno. 

Essas atividades não devem ser muito fáceis nem muito difíceis e precisam ser testadas 

antes de sua aplicação, a fim de enriquecer as experiências através de propostas de novas 

atividades. 

Os resultados deste projeto apontam que, além da contribuição dos jogos virtuais no 

desenvolvimento dos diferentes conteúdos de Matemática do Ensino Fundamental e 

Médio, o processo investigativo também é enriquecido, possibilitando assim a exploração, 

a investigação e a demonstração, confirmando a importância desta ferramenta na atribuição 

de significados e em novas descobertas. 

Com este projeto, tivemos a possibilidade de incentivar as aulas assistidas por 

computadores, promovendo o intercâmbio com as escolas públicas da cidade de Santa 

Rosa/RS; disponibilizando espaço para formação de professores e para atividades 

conjuntas; divulgando e trocando experiências de materiais, atividades, programas e 

conhecimentos diversos; qualificando a educação e modernizando a gestão escolar; 

possibilitando a inserção de novas tecnologias que contribuam para ressignificar conceitos 

científicos e contemplar ações interdisciplinares. 
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