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Resumo 

 

Na busca em melhorar o processo de ensino-aprendizagem, é indiscutível os 

benefícios e a importância do uso de softwares educacionais.  

Os jogos digitais têm estreita correlação com interpretação de texto, uma vez 

que as crianças precisam identificar, selecionar e classificar informações relevantes 

de cada situação-problema. Cada vez mais as metodologias de aprendizagem se 

propõem a usar jogos educativos digitais, para desenvolver quatro tipos de 

habilidades: as cognitivas, entre elas resolver problemas e tomar decisões; as 

sociais, como cooperar e colaborar; as emocionais, como ter autoestima, 

autoconfiança e responsabilidade; e as éticas, como respeitar a diferença e agir para 

o bem comum. 

Em uma sociedade como a atual, regida e comandada pela informação, 

colocam-se à escola e ao ensino-aprendizagem da matemática, desafios e 

exigências de mudanças. Dessa forma buscou-se desenvolver o jogo Math+Fun 

para contribuição do processo de ensino-aprendizagem das crianças e 

adolescentes.  

 

Introdução  

  

O uso da Informática na Educação faz parte de um processo natural do 

avanço da ciência, não tendo mais sentido a discussão sobre usar ou não o 

computador nas escolas, pois ele está inserido diretamente ou indiretamente no 

cotidiano das pessoas e é um instrumento, quase que obrigatório, em todos os 

setores da sociedade. Os aprendizes, na sua maioria, utilizam os computadores e 

dispositivos eletrônicos como entretenimento (em especial jogos digitais) e, muitas 

vezes dispensam muito mais tempo nesses dispositivos do que as outras atividades.  



A Matemática é uma das disciplinas inseridas no contexto dos conteúdos 

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

o interesse e consequentemente não ser atrativa para o aprendiz. Diante desse 

problema, foi desenvolvido em 1954 no Japão, o método conhecido como Kumon, 

cujo objetivo é desenvolver o aprendizado com a constante repetição e a 

autoinstrução.  Nesse contexto, foi desenvolvido o jogo Math+Fun cujo intento é 

transformar a aprendizagem de conceitos matemáticos em algo mais interessante e 

divertido para o educando. Especificamente: despertar o interesse pela matemática; 

motivar a criança a aprender jogando; proporcionar momentos de lazer e integração 

entre alunos; desenvolver o raciocínio lógico; enfatizar a importância dos jogos e 

desafios como metodologia de ensino nas aulas de Matemática; utilizar os 

dispositivos eletrônicos tais como Smartphones e Tablets de forma criativa como 

recurso psicopedagógico. 

A atividade de jogar é uma alternativa de realização pessoal que possibilita a 

expressão de sentimentos e emoção. Isso, de acordo com o processo de 

conhecimento cerebral, oportuniza mais facilmente a aprendizagem significativa. 

 

Objetivo 

 

Geral 

Desenvolvimento educacional e fortalecimento do potencial de aprendizado 

por meio do um jogo digital.  O Math+Fun, desenvolvido para dispositivos móveis, 

que independente de idade ou da série escolar que o jogador esteja, promove, por 

meio de desafios e competições, o interesse educacional e o incentivo na busca por 

conhecimento.  

O jogador começará desafiando seus colegas por questões simples para, aos 

poucos, passar a ter contato com questões mais complexas, sempre adequadas à 

sua capacidade. O objetivo é desenvolver no jogador a autoconfiança, o interesse 

em estudar e aprender por si até que consiga chegar ao seu desempenho máximo.  

Misturando tecnologia com diversão, a interação do jogador ocorre através do 

mouse, na sua versão web e touchscreen na sua versão para dispositivos móveis, 

tais como smartphones e tablets. O jogo tem uma interface característica, interativa 

e de fácil utilização para despertar o interesse dos jogadores.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1954
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o


Específicos  

 Utilizar tecnologia a favor da aprendizagem da matemática. 

 Oferecer diversão com conteúdo escolar.  

 Evitar o desinteresse educacional.  

 Incentivar o interesse em estudar e aprender matemática.  

 Promover o desenvolvimento da autoconfiança e aumento de desempenho 

escolar.   

 

Metodologia  

 

O surgimento de novas concepções sobre como se dá o conhecimento tem 

possibilitado novas formas de considerar o papel do jogo digital no ensino. São as 

contribuições de Psicologia no cunho sóciointeracionista que vêm estabelecer novos 

paradigmas para a utilização do jogo digital na escola.  

Considera-se o jogo digital uma das ferramentas do educador a qual deverá 

ser utilizada, permitindo ampliação e organização da comunicação matemática, além 

de estar promovendo o desenvolvimento sócio afetivo, motor cognitivo da criança e 

adolescente. Além de propiciar a interação social, há um envolvimento emocional 

muito grande que despertará o interesse das crianças fazendo com que o processo 

de aprendizagem seja mais rápido. (interesse e crianças interessadas aprenderão 

mais rápido). Os exercícios mecânicos e repetitivos muitas vezes não chegam ao 

mesmo resultado. De forma semelhante cita os PCN´s (1997, p. 49): “ ... um aspecto 

relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera 

interesse e prazer”.  

O Jogo Math+Fun composto de simples situações desafiadoras, que levam as 

crianças a aprenderem matemática espontaneamente e naturalmente, além de que 

o jogo representa uma espécie de exercício que permite à criança adaptar-se as 

situações que terá que enfrentar no seu cotidiano escolar.  

A metodologia do jogo é baseada na repetição exaustiva de técnicas de 

cálculo e a autoinstrução. Há também implícita a esse método, a ideia de que o bom 

jogador é aquele que responde mais rápido e corretamente ao que se pede.  

O jogo Math+Fun disponibiliza ao usuário/jogador um design diferente dos 

jogos para entretenimento. As premissas básicas para a escolha de suas cores 



foram baseadas nos seguintes aspectos: (1) A faixa etária do público alvo que o jogo 

pretende atingir. (2) As convenções no uso da cor, tanto culturais, quanto no 

contexto do jogo. (3) A expressão da ambientação, as emoções e sensações que o 

designer do jogo pretende passar. 

Mantendo-se a tradição na arquitetura escolar, sem deter-se sobre o 

significado do uso de certos objetos e as práticas ligadas a eles, o cenário do jogo 

foi inspirado na lousa escolar. Este artefato, como suporte das experiências 

cognitivas e estéticas da vida escolar, possibilita reconstruir a memória de uma 

prática educativa arraigada no cotidiano e na perspectiva de uma história das 

práticas escolares.  

Outro aspecto muito importante para o desenvolvimento do jogo foi 

disponibilizá-lo para dispositivos eletrônicos móveis, tais como smartphones e 

tablets. 

 

Desenvolvimento  

  

Para iniciar, deverá ser realizado um cadastro ou utilizar uma conta válida da 

rede social Facebook (Figura 1). 

 

Novo Jogador

Entrar

 

Figura 1 - Autenticação 



Como o jogo Math+Fun é baseado em desafios, o usuário deve desafiar 

amigos da rede social ou adversários aleatórios pré-cadastrados. Após escolher o 

adversário, é necessária a escolha de uma operação matemática, denominado 

pacote de operação matemática.  

Na Figura 2 podemos ver a tela principal do jogo, onde é possível escolher 

um novo desafio ou responder a um desafio lançado. Além disso, existem os menus 

de Ajuda, Configurações, Loja, Sair e Mapa Escolar.  

 

Novo Desafio

Desafios em andamento

Roberto Santos

5 9:
Eu

Novo

Aline Oliveira

2 8:
Eu

Responder

Julia Andrade

22 5:
Eu

Responder

Ajuda Conf SairLoja
?

Lucas Felipe

0 10:
Eu

Novo

João Carlos

8 6:
Eu

Aguardando

Mapa Escolar

 

Figura 2 - Tela principal 



Cada desafio possui quatro operações ou problemas matemáticos para serem 

resolvidos com a possibilidade de quatro respostas, sendo três incorretas e apenas 

uma correta. Os desafios são divididos em pacotes, de acordo com o nível de 

conhecimento do jogador. Após o início, o jogador terá até 10 segundos para 

escolher a resposta correta. Caso o tempo acabe, será considerado como uma 

resposta incorreta.  

A Figura 3 exibe a tela do desafio, que contempla a exposição do seu 

oponente, o desafio lançado (uma operação matemática), quatro opções, sendo 

apenas uma correta e o tempo de resposta em segundos.  

  

Julia 
Andrade

João 
Carlos

6,0s2,0s 8,0s4,0s

5 x 3

10

25

15

5
Desistir

 

Figura 3 - Tela do desafio 



O vencedor é aquele que acertar o maior número dentre os quatro problemas 

lançados no desafio e, em caso de empate, vence aquele que escolher mais rápido 

as repostas corretas. Com a vitória, o jogador recebe uma moeda de ouro para cada 

acerto. Tais moedas servirão para comprar novos pacotes de operações 

matemáticas. 

 

Você Venceu!
Parabéns!

Julia Andrade

  

Figura 4 - Tela do vencedor 

.   

O objetivo do jogador é chegar ao Nível Superior de acordo com o mapa 

escolar na Figura 5. O Mapa Escolar indica o caminho pelo qual o jogador terá que 



percorrer no contexto do jogo. Baseado nos níveis e modalidades de educação 

escolar no Brasil, o Mapa Escolar é divido entre: Ensino Fundamental, Ensino Médio 

e Ensino Superior. O Ensino Fundamental possui nove estágios, representados por 

cada ano letivo. Já o ensino médio possui apenas três.  

 

Ajuda Conf VoltarLoja
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Figura 5 - Mapa Escolar 

 

 

 

 



Resultados  

 

O processo de ensino-aprendizagem da Matemática deve ser bem trabalhado 

nas escolas, para que futuramente os alunos não apresentem dificuldades graves, 

quanto à construção deficiente do pensamento lógico-abstrato. O ensino da 

matemática ocupa espaço na formação escolar. Cerca de 20% do tempo de 

permanência do aluno na escola é exclusivamente dedicado à aprendizagem da 

matemática, e seu desempenho tem importância fundamental na definição do seu 

sucesso ou insucesso escolar, significando, para grande maioria, reprovação e até 

abandono escolar. A matemática ensinada nas escolas tornou-se mecânica e 

repetitiva, gerando assim uma aversão à mesma. Continuam ensinando conteúdos 

que, ao ver do aluno, jamais serão utilizados, a não ser em sala de aula.  

O conhecimento lógico-matemático segundo Piaget (1978), é uma construção 

que resulta da ação mental da criança sobre o mundo, construído a partir de 

relações que a criança elabora na sua atividade de pensar, e também  das ações 

sobre os objetos. Portanto, ela não pode ser ensinada apenas por verbalização.  

O jogo digital Math+Fun foi desenvolvido com o intuito de contribuir para o 

avanço nos métodos de ensino da matemática, fazendo com que os alunos 

desenvolvam cada vez mais a capacidade de absorver conhecimentos através de 

diversão e entretenimento.  

 

Considerações Finais  

 

Há duas décadas, o jogo em geral já vem sendo utilizado como recurso para 

a aprendizagem, com o objetivo de permitir que o aluno consiga estabelecer o 

conteúdo escolar estudado com o mundo que vivencia. O jogo digital Math+Fun 

possibilita ao aluno aprender conteúdos que de forma abstrata fica difícil de 

compreender. O jogo digital é o caminho que leva a construção do conhecimento, 

ele permite que a criança desenvolva o raciocínio lógico-matemático de forma 

simples. Além do espírito inovador, desafia os alunos ao cumprimento de regras, 

desenvolvendo responsabilidades, decisão, propiciando a interdisciplinaridade e 

aprendizagem.  

Podemos enfatizar que a aprendizagem por meio dos caminhos lúdicos é 

simples e eficaz, basta que a sociedade pedagógica se desfaça de suas amarras 



que as impede de atuar como facilitador durante o processo de ensino e 

aprendizagem da matemática. Seu trabalho deve ser o de proporcionar meios que 

permitem o entendimento e prática, sanando dificuldades. 
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