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Resumo:  

O presente trabalho apresenta uma pesquisa que está sendo desenvolvida nas disciplinas de 

Pesquisa no Ensino de Matemática I e II do Curso de Matemática Licenciatura da 

Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Busca-se investigar como ocorre o processo 

de ensino e aprendizagem do sistema monetário, quando esse envolve a resolução de 

problemas e um jogo educativo digital. A aplicação do jogo Resolução de Problemas – 

Sistema Monetário, desenvolvido no software JClic envolverá alunos do 7º ano, de uma 

Escola Estadual do município de Venâncio Aires - RS. Apresenta-se, então, aspectos 

teóricos sobre a resolução de problemas, jogos e jogos educativos digitais na Matemática, 

bem como a proposta metodológica que pretende-se realizar. A resolução de problemas e o 

jogo educativo digital vêm ao encontro das necessidades atuais da Educação Matemática e 

por isso, acredita-se que essa perspectiva pode trazer maiores contribuições para a 

aprendizagem dos alunos.   

 

Palavras-chave: Sistema Monetário; Resolução de problemas; Jogos na Matemática; Jogo 

educativo digital. 

1. Introdução 

A resolução de problemas associada a jogos educativos digitais traz uma nova 

perspectiva de ensino e aprendizagem à Matemática. Os jogos educativos digitais podem 

contribuir para a elaboração de estratégias de resolução de problemas e ao mesmo tempo, 

propiciar a construção de conhecimentos, uma vez que desafiam e motivam o aluno 

permitindo uma maior interação com os colegas e o professor no processo de ensino e 

aprendizagem.  
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Diante disso, apresenta-se neste trabalho uma pesquisa que teve início na disciplina 

de Pesquisa no Ensino de Matemática I, no segundo semestre de 2013, e que apresenta 

continuidade na disciplina de Pesquisa no Ensino de Matemática II, no primeiro semestre 

deste ano. Essas disciplinas fazem parte do currículo do Curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). O objetivo deste trabalho é 

investigar como ocorre o processo de ensino e aprendizagem do sistema monetário por 

meio da resolução de problemas em um jogo educativo digital. Para que o objetivo seja 

alcançado, pretende-se observar o desempenho de alunos de um 7º ano do Ensino 

Fundamental em um jogo denominado Resolução de Problemas – Sistema Monetário, que 

foi desenvolvido no Software JClic
1
.   

A temática de pesquisa surgiu a partir da necessidade de perceberem-se as 

contribuições que a resolução de problemas associada a jogos educativos digitais pode 

proporcionar ao ensino e a aprendizagem do sistema monetário. Esse conteúdo, por estar 

presente em diversas situações do cotidiano, como por exemplo, nas compras de 

supermercado, pode ser mais explorado pelos professores em sala de aula. Ao utilizar a 

resolução de problemas associada ao sistema monetário o aluno tem a oportunidade de 

refletir acerca das situações que vivencia no seu dia a dia, além de favorecer a resolução de 

cálculos mentais e o uso dos seus conhecimentos prévios para solucionar os problemas. 

Mediante a ascensão da tecnologia e diante da necessidade de novas abordagens nas 

aulas de Matemática, surge a seguinte questão: De que forma a resolução de problemas 

por meio de um jogo digital pode contribuir para o ensino e a aprendizagem do sistema 

monetário?  

A seguir, apresentam-se aspectos teóricos sobre a temática e a proposta 

metodológica que norteia a presente pesquisa. 

2. O processo de ensino e aprendizagem da Matemática e a resolução de problemas 

A resolução de problemas ganhou destaque nos últimos anos, pelas possibilidades 

que pode trazer ao ensino e aprendizagem. Essa perspectiva vem a favorecer a 

aprendizagem de conhecimentos matemáticos por parte do aluno, pois, conforme Nunes 

                                                
1
 O JClic é um software de autoria, criado por Francesc Busquest, que trata-se de uma ferramenta 

desenvolvida na plataforma Java, para criação, realização e avaliação de atividades educativas. 

(FERNANDES, 2008). 
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(2012, p. 69), “resolver problemas é o processo de reorganizar conceitos e habilidades, 

aplicando-os numa nova situação, atendendo a um objetivo”. 

A resolução de problemas requer a compreensão do enunciado, o uso de 

conhecimentos prévios e habilidades do aluno e não a aplicação de fórmulas 

mecanicamente (FIGUEIREDO, 2008). Segundo Charnay (1996, p. 37), “[...] a atividade 

de resolução de problemas tem estado no próprio coração da elaboração da ciência 

matemática”.  

As atuais propostas curriculares para o ensino de Matemática recomendam a 

resolução de problemas como abordagem a ser utilizada na Educação Básica. Segundo 

Onuchic (1999, p. 209), “os PCN indicam a Resolução de Problemas como ponto de 

partida de atividades matemáticas [...]”. Dessa forma, ao ensinar através da perspectiva de 

resolução de problemas, o professor pode incentivar o aluno a trocar ideias entre os colegas 

e ajuda-lo a superar as dificuldades, colocando-se como interventor e questionador, 

acompanhando suas explorações e estimulando a escolher diferentes caminhos (métodos) 

(NUNES, 2012).  

O contrário ocorre quando se ensina Matemática através de equações e algoritmos, 

em que o professor somente é um instrutor e transmissor de conteúdos. Além disso, é 

necessário que ele perceba que a resolução de problemas deve representar aos alunos um 

caráter desafiador. Para Pozo et al (1998, p. 17), “[...] a solução de problemas representa 

para o aluno uma demanda cognitiva e motivacional maior do que a execução de exercícios 

[...]”.  

O trabalho com resolução de problemas, além de proporcionar o desenvolvimento 

de habilidades, propicia ao aluno “[...] desenvolver atitudes positivas em relação a si e ao 

outro, como respeito, confiança, saber trabalhar em grupo, saber ouvir, questionar” 

(CARVALHO, 2005, p. 66). Também, por meio da resolução de problemas “[...] o aluno 

[...] aprende matemática, desenvolve procedimentos e modos de pensar, desenvolve 

habilidades básicas como verbalizar, ler, interpretar [...] textos em matemática e nas áreas 

do conhecimento envolvidas nas situações propostas” (DINIZ, 2001, p. 95). 

3. Os jogos na Matemática 

Assim como a resolução de problemas, os jogos matemáticos também vão ao 

encontro das atuais perspectivas de ensino e aprendizagem da Matemática. Como lembra 
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Borin (2004), o ato de jogar é essencial, propiciando ao aluno desenvolver habilidades 

como a organização, atenção e concentração, necessárias para o ensino da Matemática e 

para a resolução de problemas de forma geral. Dessa forma, verifica-se “[...] o quão útil o 

jogo é, não somente para o desenvolvimento cognitivo do/a aluno/a, mas, também, pelo 

seu caráter formativo e por produzir diferentes modos de pensar matematicamente” 

(LARA, 2011, p. 166).  

A sociedade vem se modificando diariamente e em consequência disso, a escola 

procura acompanhar as mudanças através da adoção de novas perspectivas. “É preciso, 

sem dúvida, reencontrar caminhos novos para a prática pedagógica escolar, uma espécie de 

libertação, de desafio, uma luz na escuridão... A educação lúdica pode ser uma boa 

alternativa” (ALMEIDA, 2000, p. 62). 

Apesar de tantos benefícios, há enraizado na sociedade uma concepção superficial e 

ingênua de que os jogos só servem para o divertimento e em nada contribuem para a 

construção do conhecimento. Alguns autores corroboram com esta informação, entre eles 

Rêgo e Rêgo (2000, p. 12) que relatam que “há um preconceito estabelecido contra toda 

tentativa de mudança. Várias vezes ouvimos a frase ‘este ensino, através de brinquedinhos, 

não funciona’. Certamente seus autores desconhecem os princípios psico-pedagógicos que 

norteiam tais inovações [...]”.  

O jogo é considerado um importante aliado no ensino, visto que o aluno, diante 

dele, se envolve de maneira lúdica e vem aprender conhecimentos por meio dele. No 

momento que o aluno joga, ele deixa de ser sujeito passivo para tornar-se sujeito ativo do 

processo de construção do próprio conhecimento, pois ele tem a oportunidade de agir 

perante as situações que lhe são propostas, apresentar um melhor desempenho e atitudes 

frente a seus processos de aprendizagem (BORIN, 2004). 

Além das contribuições já citadas, destaca-se outro benefício do jogo: “[...] colocar 

o aluno diante de situações de jogo pode ser uma boa estratégia para aproximá-lo dos 

conteúdos culturais a serem veiculados na escola, além de poder estar promovendo o 

desenvolvimento de novas estruturas cognitivas” (KISHIMOTO, 1997, p. 80).  

Outros autores também expõem a importância dos jogos no ensino e aprendizagem 

dos alunos. De acordo com Alves (2009, p. 24), “[...] Piaget, Dienes, Vygotsky [...] elegem 

o jogo como um elemento pedagógico de real valia e importância para o ensino, bem como 

para o ensino da matemática”. Além disso, percebe-se que ao empregar essa prática 
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durante as aulas, não se trabalha somente a parte matemática, mas inúmeras habilidades 

não relacionadas especificadamente a essa área. 

Diante das considerações já feitas, acredita-se que a utilização de jogos apresenta 

grande relevância na área da Matemática. Conforme Kishimoto (1997, p. 73), “as 

evidências parecem justificar a importância que vem assumindo o jogo nas propostas de 

ensino de matemática.” O jogo nas aulas de Matemática é uma prática possível, podendo 

ser um recurso que contribua para o processo de ensino e para a aprendizagem dos alunos. 

4. As tecnologias, os jogos educativos digitais e a resolução de problemas na 

Matemática  

Diante das mudanças na sociedade e no acesso à informação, a escola precisa 

adequar-se, pois “[...] não pode ignorar o que se passa no mundo. Ora, as novas tecnologias 

da informação e da comunicação (TIC) transformam espetacularmente não só nossas 

maneiras de comunicar, mas também de trabalhar, de decidir, de pensar” (PERRENOUD, 

2000, p. 125).  

As novas tecnologias, podem adquirir um caráter enriquecedor e propiciar o 

desenvolvimento de habilidades. Por esse motivo, acredita-se que, ao associarmos a 

perspectiva de resolução de problemas às novas tecnologias encontradas no ciberespaço, o 

professor pode conseguir melhores resultados no processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática. “Ao utilizar o computador na Resolução de Problemas [...] o significado de 

um conceito matemático é interiorizado pelo aluno, tornando o processo de formalização 

Matemática mais fácil e natural” (ALLEVATO; ONUCHIC, 2004, p. 225). 

Conforme Nunes (2012), citado por Figueiredo e Rosa (2013, p. 5), “a resolução de 

problemas na Matemática é um processo que envolve a reorganização de conceitos e 

habilidades, visando à aplicação numa nova situação e atendendo à objetivos”. Essa 

reorganização gera a criação de novos conceitos que podem ser potencializados através das 

diferentes tecnologias encontradas no ciberespaço (FIGUEIREDO; ROSA, 2013). 

Também, o professor pode desenvolver um “[...] trabalho colaborativo entre aluno-aluno e 

aluno-professor, em que juntos há a busca de conhecimentos que contribuam a elaboração 

de estratégias e processos de resolução [...]” (FIGUEIREDO; ROSA, 2013, p. 6). 

Os recursos oferecidos pelo ciberespaço podem ser utilizados para incentivar a 

resolução de problemas e por meio desse elo, o professor ainda pode contribuir para a 
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construção de conhecimentos por parte do aluno. “O aluno tem a oportunidade de criar, 

pensar e resolver problemas matemáticos com o ciberespaço, bem como de resolver 

problemas para apreender e/ou aprimorar conceitos matemáticos que possam ser utilizados 

futuramente, na sala de aula e fora dela” (FIGUEIREDO; ROSA, 2013, p. 6). 

Uma das possibilidades de unir a resolução de problemas às tecnologias 

encontradas no ciberespaço é através da utilização de jogos educativos digitais, pois o 

professor pode criar um ambiente construtivo e motivador, que propicie a participação do 

aluno. “Os jogos educacionais, incluindo os digitais, de fato, estimulam o desenvolvimento 

cognitivo, auxiliando na criação de estratégias para a solução de problemas” (TIELLET et 

al, 2007, p. 6). 

De acordo com Ciríaco, Rangel e Silveira (2012) há características importantes que 

devem estar presentes no jogo educativo digital, entre elas a de propiciar um ambiente rico 

para a resolução de problemas. Segundo Chapman e Martin (1995), citados por Ciríaco, 

Rangel e Silveira (2012, p. 3), eles “[...] oportunizam a descoberta de soluções para os 

mais variados problemas, através do estabelecimento de estratégias e implicações, 

encorajando os estudantes a resolvê-los”. 

Além disso, a utilização de jogos educativos digitais nas aulas de Matemática pode 

aumentar as possibilidades de aprendizagem, pois faz com que o aluno interaja, busque e 

selecione informações, além de permitir que ele desenvolva o raciocínio lógico, tome 

decisões, reconheça problemas (FALKEMBACH; FIGUEIREDO, 2010). 

Enfim, a utilização de jogos educativos digitais e a resolução de problemas quando 

associados visam tornar o processo de ensino e aprendizagem da Matemática mais 

enriquecido, interativo e construtivo.  

5. Proposta Metodológica 

Esta pesquisa tem como propósito responder a questão: De que forma a resolução 

de problemas por meio de um jogo digital pode contribuir para o ensino e a aprendizagem 

do sistema monetário?  

Nesse intuito, a pesquisa será conduzida sob a abordagem de cunho qualitativo, 

uma vez que se pretende investigar como ocorre o processo de ensino e aprendizagem do 

sistema monetário, quando esse envolve a resolução de problemas e um jogo educativo 

digital. Também, busca-se verificar as contribuições e limitações da resolução de 
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problemas associada a um jogo educativo digital e identificar as estratégias e processos de 

resolução utilizados pelos alunos no jogo. 

A aplicação será realizada em uma turma de alunos do 7º ano de uma Escola 

Estadual do município de Venâncio Aires-RS. A investigação ocorrerá na sala de 

informática, no mês de abril de 2014 em um período de 4 horas-aula. Será observado o 

desempenho dos alunos no jogo Resolução de Problemas – Sistema Monetário, 

desenvolvido no Software JClic, as estratégias que eles utilizam para resolver os problemas 

envolvendo o sistema monetário e a aprendizagem desse conteúdo.  

Para a realização do presente trabalho, foram elaborados oito problemas 

envolvendo o sistema monetário. Esses problemas foram organizadas no Software JClic da 

seguinte maneira: três atividades de preencher lacunas, três de resposta escrita, uma de 

completar texto e outra de sopa de letras, que se assemelha ao caça-palavras. No canto 

inferior esquerdo do software há um recurso denominado “Jclic” que emite um relatório 

permitindo ao professor verificar o número de atividades realizadas pelo aluno, assim 

como o número de atividades corretas, a pontuação global, o tempo total das atividades e o 

número de ações efetuadas. Ao resolver problemas envolvendo o sistema monetário no 

jogo os alunos poderão realizar cálculos mentais, raciocinar logicamente e fazer uso de 

conhecimentos sobre as operações com números decimais. A seguir consta o exemplo de 

uma tela do jogo Resolução de Problemas – Sistema Monetário. 

 

 
Figura 1 – Atividade de completar   

 

Para a realização da atividade, os alunos serão distribuídos em duplas e/ou trios 

para resolverem os problemas propostos no jogo. Cada dupla e/ou trio irá utilizar fichas 

para registrarem anotações sobre os processos de resolução dos problemas que serão 
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recolhidas e analisadas posteriormente. Também, os procedimentos utilizados pelos alunos 

serão observados e registrados em um diário de aula. 

Além disso, ao término da atividade, será aplicado um questionário para obter 

maiores informações quanto às estratégias e os processos de resolução utilizados pelos 

alunos e verificar como o jogo educativo digital contribuiu para a resolução de problemas 

no processo de ensino e aprendizagem do sistema monetário.  

6. Algumas considerações finais e próximos passos 

O sistema monetário está presente com frequência em diversas situações do 

cotidiano. Por esse motivo, esse conteúdo requer um maior destaque, visto que precisamos 

em nosso dia a dia efetuar o cálculo do troco de uma compra, fazer compras no 

supermercado, analisar entre duas situações a mais vantajosa, etc. Dessa forma, o sistema 

monetário constitui-se como um conteúdo básico a ser explorado em sala de aula. No 

entanto, pode-se trabalha-lo através de novas abordagens, como por exemplo, a resolução 

de problemas e o jogo educativo digital. 

A resolução de problemas pode contribuir no processo de ensino e aprendizagem do 

sistema monetário, pois torna os alunos sujeitos mais críticos e autônomos, evitando, 

assim, que os mesmos resolvam os problemas mecanicamente. No momento que se associa 

a resolução de problemas ao jogo educativo digital, o ensino torna-se enriquecido, visto 

que o meio digital gera uma motivação maior e promove o desenvolvimento de habilidades 

como: trabalhar em grupo, exercitar a paciência, cooperar com os colegas, etc. Além disso, 

precisa-se levar em consideração que “todos os segmentos de nossa sociedade, inclusive a 

escola, estão diante de uma nova revolução: a revolução dos computadores [...]” 

(RABELO, 2002, p. 27). 

De acordo com os aspectos teóricos evidenciados, pretende-se dar prosseguimento 

a pesquisa, pondo em prática a proposta metodológica mencionada. Também, buscam-se 

maiores subsídios teóricos que permitam incrementar o trabalho efetuado até o presente 

momento e que possam vir a favorecer a análise dos dados que serão coletados na prática.  
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