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USO DE JOGOS ELETRÔNICOS EDUCATIVOS PARA POTENCIALIZAR OS 

PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL

1. RESUMO

Partindo da hipótese de que muitos alunos têm problemas com o aprendizado 

de matemática, por razões que não cabe aqui  discutir,  cremos que tornar as 

aulas mais divertidas, mudando a perspectiva metodológica por meio da inserção 

de jogos eletrônicos educativos, pode sanar alguns desses problemas.

Diante  do  exposto,  este  trabalho  objetiva  desenvolver  jogos  eletrônicos 

educativos que auxiliem no aprendizado da Matemática no Ensino Fundamental 

I,  tornando  o  processo  ensino  –  aprendizado  mais  agradável.  Mediante  a 

aplicação  do  jogo  haverá  o  acompanhamento  do  desempenho  das  crianças 

envolvidas nos testes, mensurando o impacto da adoção de tal ferramenta de 

ensino em suas notas. 

2. INTRODUÇÃO

Atualmente  muitos  professores  reclamam  que  não  conseguem  manter  a 

atenção dos alunos e que os mesmos não demonstram interesse pelos assuntos 

ensinados  na  sala  de  aula.  Não  podemos  negar  que  essa  nova  geração, 

chamada  “Z”,  está  muito  mais  ligada  à  tecnologia  do  que  a  anterior.  Essa 

geração precisa urgentemente de novos métodos de ensino que prendam sua 

atenção e a façam ficar focada e ter vontade de aprender cada vez mais. 

Com isso,  entram em cena  jogos  eletrônicos  educativos,  que  conseguem 

mostrar a aplicação prática do que crianças estão aprendendo. Simplesmente 

jogando, elas aprendem de uma maneira inconsciente. 

Um dos grandes professores especialistas de jogos eletrônicos educativos foi 

Seymour Papert um professor do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) 

que  nos  anos  60,  idealizou  o  uso  de  computadores  como  ferramenta  de 

aprendizado infantil e estímulo para o desenvolvimento da criatividade. Contudo, 

as  grandes  dimensões  e  elevados  preços  de  computadores  naquela  época 

tornavam sua adoção como ferramenta doméstica algo infactível. Por esse fato, 
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o trabalho de Seymour foi ridicularizado e desacreditado, o que não impediu que 

ele  continuasse com suas pesquisas. 

Nos dias de hoje,  a computação doméstica e o uso do computador como 

ferramenta de apoio ao ensino são realidades.  Inclusive,  algumas instituições 

brasileiras já  adotam essas ferramentas alternativas  de ensino como material 

adicional.

3. OBJETIVOS

O objetivo geral desta proposta consiste na elaboração de jogos eletrônicos 

educativos na área de matemática direcionados ao Ensino Fundamental I, para 

auxiliar  o  ensino  de  modo que o que é  aprendido  em classe se  torna  mais 

interessante e atrativo.

Os objetivos específicos são:

• Aplicar conteúdos de matemática para o Ensino Fundamental I de uma 

forma lúdica, utilizando jogos pedagógicos que envolvam situações do dia a dia.

• Implementar o conteúdo de matemática básica, de maneira que o aluno 

fique  motivado  para  aprender  a  disciplina  matemática  e  o  professor  fique 

motivado para ensinar, de maneira mais descontraída e ao mesmo tempo, eficaz 

e dinâmica, no sentido de ver novos desafios e problemas serem propostos e 

solucionados.

• Aplicar o conhecimento adquirido ao decorrer do curso em um cenário 

de mundo real, colaborando com a sociedade e auxiliando no ensino infantil. 

• Utilizar a tecnologia para facilitar o aprendizado e fixar o conhecimento 

em crianças, trazendo modernidade ao processo de ensino.    

4. METODOLOGIA

No estudo  desenvolvido,  foi  utilizada  pesquisa  bibliográfica com  base  em 

material  já  elaborado,  gerando  resultados  e  proporcionando  uma  melhor 

abordagem para verificar o desempenho do aluno. Este estudo foi realizado com 

o  apoio  de  escolas  de  ensino  fundamental  e  a  participação  voluntária  de 

profissionais especializados da área. 

Foram realizadas entrevistas com coordenadores e professores definindo-se 

os cenários em que os jogos poderiam ser utilizados em aula e as necessidades 
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que deveriam ser supridas para que o mesmo pudesse ocorrer.  Baseado em 

apontamentos de uma professora de ensino fundamental, foi desenvolvido um 

sistema que utiliza um jogo computadorizado como fator motivador para o aluno 

aprender tópicos do ensino da matemática.

5. DESENVOLVIMENTO

Vigotski diz que “a invenção de novos métodos que são adequados a novos 

caminhos em nos quais os problemas são colocados exige muita mais que uma 

simples  modificação  dos  métodos  previamente  aceitados”  (VIGOTSKI,  1977 

apud MUÑOZ, 2007, p. 11). 

Apesar da utilização de jogos como atividade recreativa remeter a tempos 

remotos, "Hoje, estamos diante da era digital e, assim como o homem, os jogos 

também evoluíram". (CARDOSO, 2009, p.1) As crianças da geração atual estão 

familiarizadas  com  jogos eletrônicos,  porém  sua  utilização  como  ferramenta 

educativa  ainda  não  é  tão  bem  disseminada.  A  mudança  de  ambiente,  da 

sobriedade tradicional da sala de aula para a modernidade da sala de informática 

pode  servir  como incentivo  ao  aprendizado.  Vargas,  Lemes,  Braga  e  Araújo 

afirmam:

(...)  esta  estratégia,  num  jogo  planejado  adequadamente,  promove  o 
interesse e a motivação que por sua vez, aumentam a atençaõ do aluno e 
criam a sensaçaõ de que aprender é divertido, proporcionando ao jogador 
desenvolver  a  capacidade de processar  fatos e  fazer  inferências lógicas 
durante a resoluçaõ de um problema. Assim, aliam-se processos tanto para 
o  entretenimento  quanto  para  possibilidade  de  aquisiçaõ  de  novos 
conhecimentos. Quando se estuda a possibilidade da utilização de um jogo 
computadorizado dentro de um processo de ensino e aprendizagem não 
apenas  o  seu  conteud́o  deve  ser  considerado,  mas  tambeḿ  a  maneira 
como o jogo o apresenta, relacionada com a faixa etária que irá constituir o 
público  alvo.  Desta  forma,  na  tentativa  de  explorar  o  processo  de 
desenvolvimento cognitivo, o professor possuirá  uma ot́ima ferramenta de 
apoio para o alcance de seus objetivos (2007, p.6).

Este  trabalho  foi  desenvolvido  baseado  na  crença  de que  o  fator  mais 

importante  para  o  sucesso  de  um  jogo  eletrônico  educativo  é  encontrar  o 

equilíbrio entre a diversão e o conteúdo ensinado, adaptando os mesmos à idade 

das crianças, visto que o nível de dificuldade e aprendizado que o jogo traz deve 

condizer com o desenvolvimento mental de seu público-alvo. É importante criar 

situações que tragam barreiras para suas resoluções, fazendo com que a criança 

desenvolva um raciocínio lógico mais rápido, apurado e com grande percepção 

do problema como um todo e não de forma parcial.
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Foi utilizado um método chamado edutainment (Education + Entertainment), 

em  português  “edutenimento”  ou  ludoinformação,  onde  atividades  de 

entretenimento com conteúdos educativos como, jogos, animações, entre outros, 

tornam-se aliados no desenvolvimento da aprendizagem (WANG, 2005). Sendo 

assim, esta é uma forma de motivar o aprendizado em todas as faixas etárias, 

principalmente as crianças. “Em vez de competir com as novas tecnologias e a 

indústria de entretenimento, a escola pode tentar usá-las para fins educativos” 

(CARDOSO, 2009, p. 04). 

Nos  jogos é  possível  ajustar  os  níveis  de  dificuldade  conforme  o 

conhecimento da criança. A pontuação gera  um  feedback para professores e 

crianças, estimulando um auto conhecimento e a sua futura melhora. Portanto, o 

propósito  de  jogos  eletrônicos  educativos  é  a  interação  do  jogador  com  o 

conteúdo de uma forma dinâmica e lúdica,  de modo que o mesmo se divirta 

enquanto aprimora seus conhecimentos e levando-o a uma possível melhora nas 

notas escolares.

6. RESULTADOS

Um protótipo do jogo foi desenvolvido para analisar se a ideia era aplicável, 

funcional e se os alunos das escolas iriam adotá-la. Os resultados observados 

foram positivos evidenciando que os alunos utilizaram o jogo de maneira intuitiva 

e  interativa  sem  a  real  necessidade  de  maiores  instruções  quanto  a  sua 

usabilidade.  Após  a  utilização  foi  entregue  um  questionário  para  que  eles 

expusessem a sua opinião quanto ao jogo, de forma anônima para que crianças 

e professores pudessem se expressar sem receio de julgamentos. A análise dos 

questionários respondidos pelos alunos e professores demonstra que o jogo foi 

aprovado pelas crianças no sentido de ser mais uma ferramenta de auxilio nos 

processos de ensino e de aprendizagem.

Como era  esperado,  a  grande  maioria  dos  alunos (94,54%)  considerou  a 

aplicação divertida ou muito divertida, evidenciando que o jogo foi motivador para 

o aprendizado, muitos até pediram para jogar novamente, como podemos ver na 

figura 1.
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Figura 1 – Questão 1: O que você achou do jogo para aprender matemática?

 Dois alunos relataram que não sabiam resolver os exercícios propostos pela 

professora, mesmo depois de utilizar o jogo e  cinco outros, nada responderam 

sobre  o  projeto.  Cabe  nessa  análise  divulgar  que  estes  alunos  têm  um 

desempenho muito abaixo da média durante as aulas regulares da professora. 

“Déficit de atenção e hiperatividade” foram observações realizadas pela própria 

professora sobre o perfil desses alunos.

No gráfico  apresentado na figura  2  observa-se  que a  grande maioria  dos 

alunos (93,24%) confirma que o jogo ajuda no apoio ao ensino da matemática.

Figura 2 – Questão 2: O jogo de alguma maneira:
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Os mesmos dois alunos que anteriormente relatavam sobre a negatividade do 

projeto, também observaram que o jogo ajudou pouco no seu desenvolvimento. 

Como os alunos têm problemas de aprendizado, este dado é relevante para a 

professora investigar os motivos pelos quais os alunos acham pouco atrativo e 

que nada agrega de valores ao seu aprendizado.

A  partir  do  gráfico  apresentado  na  figura  3  é  notado  que  em  função  da 

novidade nem todos os alunos consideraram o aplicativo  fácil  de ser  jogado. 

Alguns alunos acharam inclusive que o jogo é de difícil  acesso. Segundo um 

deles, “poderiam aparecer mensagens divulgando as próximas etapas”. Porém, a 

grande maioria (aproximadamente 81%) concorda sobre a facilidade e que o jogo 

é intuitivo para “passar” as várias fases.

Figura 3 – Questão 3: Você achou o jogo

Na figura 4 é ilustrada a quantidade de alunos entrevistados, no sentido de 

divulgar o espaço amostral utilizado na pesquisa.
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Figura 4 – Quantidade de alunos Entrevistados

O  jogo  também  recebeu  a  aprovação  dos  professores  que  o  avaliaram 

baseados  na  reação  da  classe  diante  ao  jogo.  Abaixo,  são  citadas  algumas 

observações  de  professores  que  utilizaram  o  jogo  em  caráter  de  teste  no 

ambiente de sala de aula:

− “Acho muito importante, pois se torna o material de apoio para o professor  

e estimula o lúdico para a criança, ou seja, ela aprende brincando”. 

− “Normalmente, na matemática, os alunos que apresentam dificuldade no  

raciocínio lógico acabam optando para o famoso “chute”, porém muitos se 

esforçaram em resolver os cálculos”.

− “Mas sempre é importante utilizá-lo como complemento disciplinar extra  

classe conforme os conteúdos forem aplicados para os alunos”.

− “É importante sairmos da rotina e realizarmos na pratica, assim os alunos  

se sentem mais entusiasmados em aprender”.

Após o levantamento dos resultados do protótipo, foi desenvolvido o jogo 

oficial  de  uma  forma  que  atenderia  melhor  a  necessidade  das  crianças. 

Melhorando tópicos que foram observados durante a aplicação do protótipo.

O objetivo geral do projeto foi alcançado em função dos depoimentos obtidos 

e evidenciados em nossos formulários, no entanto, uma melhor análise poderá 

ser feita após o encerramento do ano, onde as notas finais dos alunos estarão 
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disponíveis. Nesta análise, por meio de quadros demonstrativos, mapeamento da 

estrutura física e funcional, será realizada a avaliação  das notas escolares do 

antes e depois da aplicação do sistema. Após isto, será feita a divulgação desses 

dados sob a forma de relatórios, para que sejam analisados pelos professores, 

coordenadores e diretores. As  decisões serão tomadas em função da melhoria 

dos  procedimentos  de  ensino  e  de  aprendizagem.  Assim,  a  aplicação 

proporcionará ao professor uma avaliação geral e individual dos resultados da 

classe, possibilitando um melhor acompanhamento dos processos de ensino e 

de aprendizagem. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma mudança de mentalidade sobre o papel dos jogos como ferramenta 

de ensino é necessária, visto que foi visível o aumento do interesse dos alunos 

com a adoção dos mesmos em sala de aula.

É  necessário  estimular  o  interesse  em  se  adquirir  conhecimento,  a 

curiosidade e o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas. Portanto, 

é importante que o educador  entenda a importância dos jogos como recursos 

pedagógicos eficazes na construção  e solidificação  do conhecimento de cada 

disciplina, fazendo com que o aluno consiga relacionar a base que teve em sala 

de aula com o conteúdo do jogo, visando a fixação da matéria.
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