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RESUMO 

 

Esta pesquisa visa analisar a capacidade de alguns jogos eletrônicos da plataforma 
Android, do Google, em auxiliar no desenvolvimento do raciocínio lógico e na 
aprendizagem das operações fundamentais em Matemática. Tal finalidade provocou 
conhecer tais jogos na área de Matemática possíveis de uso no celular, para isso, 
foram criados parâmetros classificatórios que levaram em consideração os seguintes 
aspectos: classificação do conteúdo, resenha dos usuários, idioma, licença e 
jogabilidade. Considerando ainda o perfil dos atuais estudantes, os nativos digitais; a 
forma como eles aprende; como lhes é ensinado e sua relação com os jogos. Diante 
desses critérios, chegou-se aos seguintes apps: Duelo Matemático, Jogo Educativo de 
Matemática, Jogos de Matemática Básica, Rei da Matemática Jr., Math Run para 
análise. Constatou-se nesta pesquisa, que os jogos eletrônicos são ambientes virtuais 
de aprendizagem, de interatividade, cooperação e colaboração entre os envolvidos no 
processo de aprendizagem de conceitos matemáticos. Sua aplicação em situações de 
ensino de Matemática pode proporcionar uma mudança na visão que as pessoas têm 
de ‘exercícios’ com as operações fundamentais, tornando a mediação professor-
educando-conhecimento próxima às atividades sociais e lúdicas desempenhadas por 
grupo de nativos digitais. 

 

Palavras-chave: Jogos Eletrônicos, Ensino de Matemática, Nativos Digitais, 

Android. 



 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the ability of some games of the Android platform, 
Google, to assist in the development of logical reasoning and operations basic in 
mathematics. This purpose provoked know such games in Mathematics possible use 
in smartphone, for that parameters qualifiers  created that took into consideration 
the following: Content Advisor, users review, language, license and gameplay. Still 
considering the profile of current students, the digital natives; how they learn; as they 
are taught and their relation to the games. Given these criteria, we reached the 
following apps: Duel Math, Educational Game Mathematics, Basic Math Games, 
Math King Jr. and Math Run for analysis. In this research that games considered are 
virtual learning environments, interactivity, cooperation and collaboration among 
those involved in the process of learning mathematical concepts. The applications in 
mathematics teaching situations can provide a change in the vision that people have 
of 'exercises' with the fundamental operations, making the teacher-student-
knowledge next mediation of social and recreational activities performed by group of 
digital natives 

 
Keywords: Games, Math Education, Digital Natives, Android 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante o século XX, o currículo de ensino público praticado nas escolas 

brasileiras tratava o "transmitir" como sinônimo de “ensinar”. Desta maneira, o 

conhecimento era apenas um conjunto de informações a ser divulgadas pelos 

professores; sendo o aluno, nesta visão, um agente passivo da aprendizagem, o 

professor um transmissor de conteúdo e a informação sinônimo de conhecimento.  

Neste sentido, o aluno era considerado um repetidor de informação, nem 

sempre compreendida e tão pouco adaptada aos seus interesses e realidade, muito 

comum no ensino de Matemática. Sobre isso podemos citar como exemplo o ensino 

de tabuadas nas séries fundamentais, onde o foco era conduzir o aluno a memorizar 

as operações contidas nela para que posteriormente o professor avaliasse seu 

aprendizado de acordo com as respostas. Concebe-se, então, este aprendiz repetidor 

como “autômato”, que aplica a informação de um determinado conteúdo, sem 

questionamento sobre sua fala e com dificuldade de argumentar sobre um texto, uma 

situação problemática ou um obstáculo na construção de conceitos matemáticos. 

Neste caso, as nossas crianças estavam aprendendo apenas códigos como palavras ou 

números, como diz Mattar (2010, p. 14): 

o que se aprende (ou decora) hoje para as provas, nas escolas, são palavras, 
apenas palavras, muitas palavras (...). Estamos retornando às provas de 
múltipla escolha, enquanto nossos filhos jogam games cada vez mais ricos e 
complexos. Falta não apenas a visão de como deve ser a educação do futuro, 
mas inclusive quais são as habilidades essenciais para os profissionais e 
cidadãos de hoje. 
 

Desta forma, o autor chama a atenção do perfil do aprendiz contemporâneo e 

da estrutura de escola que ainda persiste historicamente. O ensino tradicional não era 

capaz de uma dinâmica interativa, pois sua metodologia cristalizada no conteudismo 

não enxergava o estudante como sujeito de seu conhecimento. Ao longo do tempo, de 

acordo com a evolução de cada era, surgiu a necessidade por formar estudantes 

autônomos, que buscassem se atualizar constantemente em diversas áreas de 

conhecimentos e de tecnologia e com isso algumas mídias foram sendo inseridas no 

cotidiano escolar como músicas, imagens, vídeos e, apesar da resistência imposta pela 

repetição das práticas escolares ao longo do tempo, atualmente alguns jogos 

eletrônicos também compartilham o cenário da aula com o professor. 
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Essas mudanças ocorreram de forma vagarosa e tais metodologias não 

conseguiram acompanhar a velocidade das transformações tecnológicas, sociais e 

culturais, da era digital. A geração dessa era atual, tida nativos digitais1, não 

representa mais o público para o qual foi projetado o nosso sistema educacional. Os 

estudantes não só mudaram na cultura atual, como também, seu mundo foi invadido 

por instrumentos tecnológicos, tanto que hoje é quase impossível não associar a 

juventude aos smartphones, tablets e computadores. 

Considerando tais certezas, a plataforma escolhida para esta pesquisa foi a 

Android pela sua variedade e quantidade de games para download, disponibilizados 

gratuitamente em sua principal biblioteca de aplicativos: a Google Play2. Os 

aplicativos selecionados para análise foram classificados de acordo com seus 

elementos lúdicos e capacidade de envolver seus usuários através de desafios e do 

ganho de recompensas, sendo estes considerados favoráveis para a motivação, 

autoconfiança e reconhecimento pelos nativos digitais no contexto escolar. 

O uso de jogos para o ensino é possível, pois, segundo Greenfield (1998, p. 88) 

“os videogames são o primeiro meio que combina dinamismo visual com uma 

participação ativa por parte da criança”. Também sobre a mesma possibilidade, 

Hostetter (2002) defende que os jogos eletrônicos podem ser usados com muito 

sucesso na educação, porque mudam as habilidades cognitivas dos aprendizes. 

Para tal defesa, é relevante citar uma passagem onde, segundo Mattar (2010 p. 

19), “uma das características dos games é que os jogadores definem como aprendem. 

Nos ambientes de games, os próprios usuários são livres para descobrir e criar 

arranjos de aprendizado que funcionem para eles”. Neste sentido, o conhecimento é 

mediado pela linguagem e imagem gerada através da interação do elemento humano 

e da interface dos jogos eletrônicos. Como destaca Vygotsky (1989, p. 89), “é através 

do jogo que a criança aprende a agir, sua curiosidade é estimulada, adquire iniciativa 

e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem e da concentração”. 

                                                   
1 Nativos digitais – Prensky (2001), define como pessoas que nasceram e cresceram cercados por 
tecnologias digitais. 
2 Google Play - loja online de aplicações, jogos, filmes, música e livros para Android. 
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Ainda sobre a capacidade de aprender interagindo com jogos, numa palestra 

na Conferência TED3 (Tecnologia, Entretenimento e Designer), a oradora convidada 

Jane McGonigal, pesquisadora e designer de jogos e diretora do Instituto para o 

Futuro (The Institute for the Future), destacou que os jogadores podem lidar com um 

problema realmente difícil, apresentando concentração intensa, um foco profundo, 

otimismo e surpresa. Desta maneira, apoiando o conceito em que os jogos são “um 

ambiente de resolução de problemas via colaboração ideal” e, que estes despertam a 

automotivação através do desejo de superar obstáculos; constata-se a presença de 

uma produtividade prazerosa, uma vez que durante as partidas errar não significa 

fracasso, mas a necessidade de dedicar-se mais e desenvolver a confiança, através da 

cooperação e do trabalho em conjunto.  Sobre isto é possível perceber que os 

jogadores ao se tornarem parte do enredo definem as estratégias para alcançar os 

objetivos exigidos e definem seu estilo de aprendizagem nos jogos eletrônicos.  

Segundo uma pesquisa do mesmo Instituto, os jovens dedicam atualmente três 

bilhões de horas por semana aos jogos online. Gladwell (2008), em seu livro 

“Outliers: The Story of Success” afirma, baseado numa pesquisa de ciência cognitiva, 

que se um indivíduo se esforçar durante dez mil horas estudando sobre um assunto 

(nos Estados Unidos isto corresponde ao percurso da 5ª série a faculdade), quando 

chegasse aos 21 anos seria especialista naquele conteúdo. Baseando-se nesta 

afirmativa, caso um aluno dedicasse três bilhões de horas semanais à aprendizagem 

Matemática, isto repercutiria em seu desempenho escolar.   

Portanto, faz-se necessária a pergunta: qualquer jogo seria considerado de 

qualidade para a aprendizagem? Que jogos seriam considerados de qualidade? Que 

critérios utilizar para esta seleção pelo professor? Estas questões são pertinentes à 

educação, sabendo que o uso de jogos eletrônicos da biblioteca Google Play 

influenciaria a aprendizagem de conceitos matemáticos com nativos digitais. Questão 

problema essa que provoca a necessidade de contribuir com o investimento em 

estudos sobre os jogos eletrônicos, buscando novas metodologias para o ensino em 

Matemática, incentivando os professores a tornar o uso dos jogos eletrônicos uma 

prática pedagógica; despertando nos alunos o desejo em aprender jogando; inter-

relacionando educandos-conhecimento-professores-mídias; tornando o aprendizado 

                                                   
3 TED Talks - conferência destinada à disseminação ideias com ênfase em cientificas, tecnológicas e 
culturas. 
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dinâmico e atraente; melhorando o rendimento escolar e fazendo as aulas mais 

prazerosas e produtivas.  

Portanto, nesta pesquisa iremos analisar a capacidade de alguns jogos 

eletrônicos da plataforma Android, do Google, em auxiliar no desenvolvimento do 

raciocínio lógico e na aprendizagem das operações fundamentais em Matemática, 

fazendo relação entre os nativos digitais e seus professores.  Este estudo se preocupou 

também em  

- Caracterizar alguns jogos eletrônicos para o ensino de conteúdos básicos de lógica e 

das operações do Sistema de Numeração Decimal – SND, em Matemática nos anos 

iniciais do ensino fundamental. 

- Analisar os jogos eletrônicos conforme critérios de qualidade obtidos na literatura. 

- Divulgar e validar o modelo TUP facilitando a avaliação de ambientes educacionais. 

 Percurso este compreendido no levantamento de referencial específico ao tema 

e de metodologia que fornecesse fundamento aos professores na seleção de jogos para 

serem aplicados no ensino-aprendizagem de Matemática. 
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2. O JOGO 

Neste tópico de estudo abordar-se-á a relação dos nativos digitais, conforme 

caracterização de Prensky (2001), com a aprendizagem na contemporaneidade, 

destacando Huizinga (1938), que discorreu sobre a relação do jogo com a cultura e o 

desenvolvimento do homem, tendo como referência também, outros autores e suas 

investigações na área do ensino matemático com jogos eletrônicos. 

As principais considerações para a organização deste estudo da literatura, 

foram: a necessidade por metodologias que provocassem nos alunos o desejo em 

buscar o conhecimento, a presença inegável da tecnologia na vida das pessoas e a 

capacidade que o jogo tem de envolver seus usuários.  

Considera-se o jogo nesta pesquisa a partir do trabalho de BROUGERE (1998) 

sintetizado KISHIMOTO (1993) como toda e qualquer atividade, que pode envolver 

um brinquedo ou um software através de um artefato computacional ou eletrônico, 

onde são estabelecidas regras. Havendo jogos que possibilitam partidas individuais, 

ou com partidas com vários jogadores de forma cooperativa ou não, presencial ou 

virtual (online). Assim, considera-se que os jogos são atividades estruturadas com 

regras explícitas que se destinam não só a recreação (física ou mental) como também 

à aprendizagem e que desenvolvem o raciocínio mental, através de simulação de 

situações de ensino-aprendizagem. 

Conforme Brougère (Ibidem, p. 16) propõe que o jogo seja visto como: 

a) resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social: 

o jogo respeita “o uso cotidiano e social da linguagem”, em que o grupo 

“compreende, fala e pensa da mesma forma”; 

b) um sistema de regras: as regras permitem identificar diferentes jogos. Com um 

mesmo objeto, variando as estruturas sequenciais em que se realiza diversas 

modalidades de jogos, como exemplo o baralho e outros jogos que possuem regras 

específicas, como xadrez, trilha e damas. 

c) um objeto: representa o brinquedo utilizado na ação de brincar, na atividade 

lúdica. Ex. as cartas do baralho, as peças do xadrez, o tabuleiro (papelão, 

plástico); 



14 

 

2.1. O JOGO E SUAS CARACTERÍSTICAS 

O jogo contribuiu na formação humana desde a pré-história, assumindo, ao 

longo do tempo, diversos significados sejam eles antropológicos, culturais ou 

educacionais. Desta forma propiciando o desenvolvimento de habilidades como a 

agilidade, a concentração, a memória, dentre outros, de tal maneira que Huizinga 

(2004, p. 08) o considera como elemento da existência humana assim destacando 

que: 

a existência do jogo não está ligada a qualquer grau determinado de 
civilização, ou a qualquer concepção do universo. Todo ser pensante é capaz 
de entender à primeira vista que o jogo possui uma realidade autônoma, 
mesmo que sua língua não possua um termo geral capaz de defini-lo. A 
existência do jogo é inegável. É possível negar, se quiser, quase todas as 
abstrações: a justiça, a beleza, a verdade, o bem, Deus. É possível negar-se a 
seriedade, mas não o jogo. 
 

Segundo o autor é provável negar a existências de quase todas abstrações que 

fundamentam a civilização, menos o jogo, que para o autor é a noção mais primitiva e 

profundamente enraizada da realidade humana, sendo mais antigo que a cultura.  

O jogo está presente em todas as civilizações, como destaca Ortiz (2005, p. 09-

13), quando afirma que este se une “à cultura dos povos, à sua história, ao mágico, ao 

sagrado, ao amor, à arte, à língua, à literatura, aos costumes, à guerra”, servindo de 

“facilitador da comunicação entre os seres humanos”. Assim, conclui que o jogo é um 

“elemento transmissor e dinamizador de costumes e condutas sociais”.  

A palavra jogo, assim descrita, aparece como uma “simples atividade humana”, 

porém ela está em “constante movimento e crescimento, e faz parte da maneira de 

viver e pensar” do ser humano. Em distintas sociedades, Ortiz (Ibid) mostra que a 

etimologia da palavra “jogo” assume diversos significados: (a) indoeuropeu *aig-, 

significa duvidar, oscilar, mover-se; (b) sânscrito kridati, refere-se a jogos de 

crianças, adultos e animais, e também ao agito do vento e das águas, a saltos ou dança 

em geral; (c) hebraico sahaq, faz referência a rir, brincar, dançar e jogar; (d) chinês 

wan significa jogo infantil, tscheng jogo competitivo e sai campeonato – noção de 

prêmio; (e) inglês play, jogo, diversão, jogada, brincar, tocar um instrumento, e 

outros. 
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Para o autor (Ibidem) os vocábulos latinos ludus- i refere-se a campo de jogo e 

diversão, ludo, lusi, lusum ato de jogar, dificuldade e alegria, lusus- us jogo e 

diversão, e ludicer –cra, - crum, divertido, e outras formas. 

De maneira geral, observa-se uma diversidade de significações que depende da 

época e da cultura. Ortiz (2005, p. 15) conclui que o vocábulo “jogo” expressa 

[...] um grande número de ações que não requerem trabalho árduo e 
proporcionam alegria, satisfação, diversão e que ocupam tanto a vida central 
da criança como o tempo de ócio e recreio do adulto, do jogo mais infantil à 
mais trágica das encenações no teatro ou à mais divertida comédia circense; 
ou da mais inocente criança à mais séria aposta na bolsa de valores com a 
finalidade de ganhar dinheiro. 
 

Portanto, o jogo está presente durante toda a vida do ser humano em forma de 

atividades lúdicas e sérias, com diferentes conteúdos e objetivos. Em sua obra, Ortiz 

(2005, p. 18-23) elenca diversas definições ou conceitos de vários autores como 

Wallon (1980), Winnicott (1979), Spencer (1855), Stern (1977) e outros, para a 

palavra “jogo” e ao final elabora o pensamento de que “através dos jogos, 

experimentamos a realidade das coisas, nos aproximamos da comunicação com o 

mundo que nos rodeia, conectamos nosso micromundo ao macromundo onde 

vivemos”. 

Os jogos e brincadeiras tiveram ao longo da história um papel primordial no 

enriquecimento do cotidiano infantil, na aprendizagem de tarefas e no 

desenvolvimento de habilidades sociais, necessárias às crianças e aos adultos para 

sua própria sobrevivência e amadurecimento. 

Para Vygotsky (1988 apud Friedmann, 2003) é através do brincar que a 

“criança movimenta-se em busca de parceria e na exploração de objetos; comunica-se 

com seus pares; expressa-se através de múltiplas linguagens; descobre regras e toma 

decisões”. Assim a criança aprende a criar definições, decodificar regras, expressar a 

linguagem e socializar.  

Confirmando esta concepção, o historiador holandês Johan Huizinga (2004, p. 

11) apresenta em sua obra “Homo Ludens” (2004)4, que o jogo “é uma função da vida, 

mas não é passível de definição exata em termos lógicos, biológicos ou estéticos”. 

Ainda nessa obra, o autor trabalha a significado de jogo em vários sentidos, sejam no 

                                                   
4 A data de referência entre parênteses se refere ao ano de publicação mais recente da obra no Brasil. A 
obra original data de 1938. 
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sentido lúdico, num sentido de trabalho ou mesmo num sentido de conflito. Para ele, 

“o jogo constitui uma preparação do jovem para as tarefas sérias que mais tarde a 

vida lhe exigirá” (Huizinga, 2004, p. 09).  

O autor estabeleceu algumas características fundamentais do jogo, destacando 

o fato de ser uma atividade livre e permanentemente dinâmica, mas que deve ter 

regras fixas para que o jogador respeite-as. Para Huizinga (2004, p. 14), “regras são 

um fato muito importante para o conceito de jogo. Todo jogo tem suas regras. São 

estas que determinam aquilo que ‘vale’ dentro de um mundo temporário por ele 

circunscrito. As regras de todos os jogos são absolutas e não permitem discussão”. 

Outra característica fundamental do jogo é o fato de possuir limite de tempo e 

de espaço, permitir à repetição quantas vezes for preciso, e obedecer às regras e 

objetivos. Como destaca Huizinga (2004, p. 13), 

uma das características fundamentais reside nesta capacidade de repetição 
que não se aplica apenas ao jogo em geral, mas também à estrutura interna. 
(...) A limitação no espaço é ainda mais flagrante do que a limitação no 
tempo. Todo jogo se processa e existe no interior de um campo previamente 
delimitado, de maneira material ou imaginária, deliberada ou espontânea. 
 

Também, com igual importância, apresenta a capacidade de ocupar a atenção 

do jogador de maneira intensa e total. Para tal, “joga-se até que se chegue a um certo 

fim. Enquanto está decorrendo tudo é movimento, mudança, alternância, sucessão, 

associação, separação” (HUIZINGA, 2004, p 13).  

Assim, numa explicação mais simples, pode-se dizer que o jogo é um elemento 

transmissor de noções gerais das mais diversas áreas do saber e de convivência social, 

permite a experimentação e elaboração de estratégias para soluções de problemas 

modificando a forma de pensar e ver o mundo, suas principais características são o 

dinamismo, a capacidade de envolver o jogador na situação do jogo exigindo-lhe 

concentração e atenção ao tempo e espaço, também a presença de regras claramente 

definidas e a possibilidade de repetição do problema, sua característica mais 

marcante é a interconexão da história, crenças, valores, normas e comunicação. 

2.2. O SURGIMENTO DOS JOGOS ELETRÔNICOS 

Os jogos eletrônicos surgiram de uma combinação de inovação, necessidade e 

curiosidade. Os primeiros jogos eram diversões digitais simples que depois se 

transformaram em algo potente, dinâmico, vivo. Isto não aconteceu apenas pelo 
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impacto de novas descobertas científicas, mas pelos esforços dos artistas, designers e 

empresários, cujo objetivo inicial de entreter também veio para desafiar, cativar e 

esclarecer milhões de pessoas ao redor do mundo.  

Existem controvérsias entre os historiadores sobre quem é o “criador” dos 

jogos eletrônicos. Para Amorin (2006), o primeiro jogo de computador foi criado pelo 

físico William Higinbotham em 1958, enquanto estava no Brookhaven Nacional 

Laboratories trabalhando no Projeto Nanhattan. Nesta ocasião ele criou um 

passatempo, desenvolvendo assim, o primeiro game do mundo para computador 

chamado Tenis for Two, esse jogo foi projetado em uma espécie de computador 

analógico e era jogado em um osciloscópio. 

Porém Turkle (1989) defende a hipótese que seja Steve Russell. Russell 

desenvolveu o Space War, enquanto programava em um computador convencional 

com mais dois amigos em 1962, quando estudava no MIT (Massachusetts Institute of 

Technology). O objetivo da invenção era demonstrar a capacidade gráfica do primeiro 

computador com monitor, o PDP-1. Um jogo realmente simples, como descreve 

Turkle (Ibidem, p. 66-67): 

o ecrã mostra duas naves espaciais, cada uma controlada por um jogador. As 
naves podem ser manobradas e disparar mísseis uma contra a outra. Quando 
o Space War foi construído, cientistas de computador que vieram conhecê-lo 
ficaram admirados com seus grafos dinâmicos e interativos - o tipo de 
gráfico que seria vulgar vinte anos mais tarde. 

 
Conforme o autor, o jogo Space War era uma representação da corrida 

espacial travada pela União Soviética e os Estados Unidos da América durante a 

Guerra Fria e do imaginário coletivo da época que ansiava pela viagem espacial em 

naves. O trecho acima, demonstra a simplicidade gráfica e sua jogabilidade, porém 

esse jogo foi pouco divulgado pois infelizmente os computadores nos anos 60 eram 

artigo de luxo, então apenas os cientistas e pesquisadores que os utilizavam puderam 

se divertir com o jogo.  

Somente com a chegada dos consoles domésticos se atingiu a popularização e 

consequente evolução até as versões conhecidas atualmente. Este acontecimento 

iniciou-se em 1972, quando o primeiro dispositivo dedicado aos jogos eletrônicos foi 

lançado na América do Norte. O console comercializado com o nome de Odyssey, 

produzido pela Magnavox e inventado Raph Baer permitia conectar-se a um televisor 
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e já possibilitava a interação de até dois jogadores. Todavia o pioneiro na indústria 

não atingiu o número esperado de venda, graças a uma falsa divulgação de que os 

aparelhos só funcionavam em televisores da mesma marca. 

 

Figura 1 - Console Odyssey 

Somente em 1974, quando o design Al Alcorn desenvolveu a pedido de Nolan 

Bushnell, co-fundador da Atari, o jogo Pong, que se tornaria um fenômeno e 

finalmente popularizaria os videogames pelo mundo.  A Atari, então produziu 

milhares de maquinas de arcade5 com cópias do jogo espalhando-o por todo os EUA. 

O Pong era uma simulação de uma partida de tênis, os jogadores eram representados 

por duas barras opostas que serviam de raquetes para rebater a bola para os lados, 

tentando evitar que a mesma saísse da tela. Esse jogo rapidamente se tornaria o 

primeiro sucesso financeiro da empresa e iniciaria uma indústria milionária.  

 

Figura 2 - Jogo Pong 

Em 1978 a Atari lançou o console Atari 2600, um sucesso espetacular até então 

nunca visto e que posteriormente se tornaria o símbolo da empresa. Naquele ano, 

todo queriam o aparelho, afinal custava apenas “199” dólares e possuía 8 títulos 

                                                   
5 Conhecido como fliperama. 
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diferentes, que incluia: Combat, Star Ship, Space Invaders, Asteroids, Pac-Man e 

não podia faltar Pong.  

 

Figura 3 - Console Atari 2600 

O Atari 2600, foi comercializado até 1990, embora sua decadência já estivesse 

evidente desde de 1983. Durante esse período o console vendeu mais de 40 milhões 

de unidade e formou uma biblioteca de mais de 900 jogos em toda sua vida útil. 

Ao fim da primeira geração dos videogames, os jogadores estavam prontos 

para se tornarem um personagem e viver uma história virtual, começando a era 

Nintendo, que trouxe consigo mudanças técnicas e artísticas à indústria, permitindo 

que os jogos ficassem melhores e maiores.  

No decorrer de sua evolução, os videogames buscaram combinar novas 

camadas de ciência e arte para alcançar altos níveis de inovação e expressão, criando 

expectativas por experiências mais imersivas e profundas, uma indústria começou a 

se ancorar dentro do consciente popular e uma sociedade global nasceu. Uma 

sociedade que, agora, não apenas joga e se conecta online, mas faz comunidades bem 

sucedidas, casamentos e amizades vitalícias, pois a amizade moldada pela experiência 

de jogo, de alguma forma são as mais difíceis de acabar. 

2.3. O JOGO E A EDUCAÇÃO 

Analisando as definições da palavra jogo acima descrita, observa-se certa 

proximidade com a educação, conforme (BROUGÈRE, 1998) o jogo pode ser 

aprendizagem de vida, porque coloca em movimento energias da mesma natureza das 

atividades concretas ou reais reunidas sob a denominação um tanto vaga de vida. Isto 

é, o jogo não está somente ligado ao que é diversão e prazer, mas também ao cálculo, 

raciocínio e operação, entre outros processos. 
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Neste pensamento, o jogar gera emoções de ordem afetiva a qual mobiliza os 

indivíduos na busca de soluções ou de jeitos de adaptação a situações problemáticas 

e, gradativamente, o conduz ao esforço voluntário para atingir os objetivos de 

maneira prazerosa. Desta forma, cria esquemas lúdicos que auxiliam a criança a 

desenvolver estruturas mentais de modo simples e rápido. Esta atividade pode ser, 

portanto, um eficiente recurso didático do educador. Pois permite a este colocar para 

as crianças diversas questões de maneira simples, com a teoria contextualizada e sem 

conhecimento prévio do conceito matemático como se apresenta aos matemáticos, 

sendo necessário apenas conhecer as regras. Através dessa vivência em sala de aula, 

pode-se concluir que o “jogar bem” é uma questão de entender a situação, fazer 

escolhas racionais e ter visão ampla. É importante que durante esse processo, os 

educandos compreendam que um “jogar bem” pode promover uma excelente 

experiência coletiva, mesmo que não consigam atingir a vitória.  

Percebe-se até aqui que a inclusão do jogo no ensino é claramente justificável. 

Para Domingos (2008, p. 15), o jogo torna-se 

uma ferramenta ideal para a aprendizagem, na medida em que estimula o 
interesse do aluno, ajudando-o a construir novas descobertas, enriquecendo 
sua personalidade e é uma estratégia pedagógica que permite ao professor se 
colocar na condição de condutor, incentivador e avaliador da aprendizagem. 
 
 

Segundo o autor o jogo é um instrumento ideal para o ensino aprendizagem 

que permite aos jogadores experimentarem situações onde irão descobrir e aprimorar 

sua capacidade de raciocinar, concentrando-se e controlando a ansiedade. Além do 

mais, os docentes podem usar esta ferramenta para identificar certas dificuldades 

conceituais que não é possível notar em aulas comuns, como a insegurança em tomar 

decisões.  

As brincadeiras com os brinquedos tradicionais em grupo deixaram de fazer 

parte do conhecimento dos jovens, deram lugar aos jogos nos celulares, a interação 

nas redes sociais de relacionamento, torpedos, e-mails, jogos eletrônicos, onde o(s) 

outro(s) jogador(es) encontra(m)-se ao lado presencialmente, ou num local 

geográfico longínquo. 

Essa realidade faz com que a escola reflita a respeito; as tecnologias são 

necessárias no contexto escolar, onde a cultura aproxima os educandos, através de 

atividades de socialização e de educação. 
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2.4. O USO DE JOGOS ELETRÔNICOS NA EDUCAÇÃO 

Esse tópico é dedicado a nova forma de utilização de jogos eletrônicos na 

educação como uma ferramenta de aprendizagem capaz de desenvolver habilidades 

em diversas áreas, de forma lúdica, interativa e imersiva seja com o auxílio de tablets 

ou smartphones. Bem como discorrer sobre a representação da geração formada e 

criada na era tecnológica, que constitui o atual corpo discente, suas diferenças em 

comparação as anteriores na maneira de se comunicar e perceber o mundo, também 

quanto a forma de processar o conhecimento e da controvérsia entre como se dá o 

ensino hoje, o perfil desses aprendizes e da dificuldade dos professores em manter a 

atenção dos seus alunos, caracterizando o jogo como um elo entre as gerações. Outro 

aspecto abordado nesse tema é a possibilidade das escolas usar os jogos para o 

ensino-aprendizagem de Matemática e como o seu uso pode aproximar o aluno com a 

disciplina. 

Atualmente, utiliza-se cada vez mais os jogos eletrônicos em aparelhos 

celulares, devido a ascendência da plataforma Android. A criação deste sistema, 

aconteceu em 2007, quando foi formado um consórcio de empresas de tecnologia, 

com o objetivo de criar uma plataforma flexível e atualizável para smartphones, entre 

elas: Samsung, Sony, HTC, operadoras de telefonia como as americanas Sprint Nextel 

e T-Mobile, e fabricantes de hardware como Qualcomm e a Texas Instrumentes, 

encabeçados pelo Google, que fundaram a Open Handset Alliance.  

Hoje, um avanço em educação é o uso de celular inteligentes para fins 

educativos, devido sua acessibilidade, conectividade e interatividade entre usuários, 

sistemas e aplicativos. 

2.4.1. COMO OS NATIVOS DIGITAIS APREENDEM 

O termo nativo digital surgiu depois da publicação do artigo “Digital Natives, 

Digital Immigrants” de Marc Prensky (2001), onde é traçado o perfil de uma geração 

tecnológica que nasceu num universo digital e para qual é natural enviar e-mail, bate-

papo, digitar um texto, ouvir música, e navegar na Internet, tudo ao mesmo tempo, 

consequentemente, processando as informações mais rápido do que qualquer outra 

geração anterior. Nele é retratado ainda, que os adolescentes preferem aprender 
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através da experimentação e utilização de seus recursos tecnológicos, eles não se 

preocuparam em ler o manual ou em aprender a moda antiga através dos livros.  

O autor afirma ainda que esses adolescentes possuem conexões neurais e uma 

lógica de alto potencial. Para Prensky (2001 p. 79) essa evolução mental nos nativos 

digitais gera um “pensar de forma diferente do resto de nós. Eles desenvolvem 

mentes hipertexto. Eles saltam ao redor. É como se as suas estruturas cognitivas 

fossem paralelas, não sequencial”.  Entanto os imigrantes digitais, fazem uma tarefa 

de cada vez de uma forma organizada.   

Como antes citado as crianças desta geração desenvolvem uma habilidade 

cognitiva interessante, que é analisar gráficos primeiro e, em seguida, ler o texto para 

adicionar a sua compreensão. Este é um resultado direto de serem jogadores e ter 

sidos treinados para obter pistas e aprender com os gráficos, já as gerações anteriores 

foram educadas para ler o texto em primeiro lugar e, em seguida, usar os gráficos 

como uma característica para melhorar o entendimento. Por último, os nativos 

digitais são muito aptos em multitarefas, porque os jogos eletrônicos exigem que o 

jogador esteja ciente de seus arredores e realize simultâneas tarefas num ritmo 

rápido, e em níveis com maior grau de dificuldade essas respostas precisam ser ainda 

mais rápidas, bem como a concentração no jogo deve ser elevada.  

2.4.2. ENSINO ATUAL DE MATEMÁTICA 

No currículo nacional de ensino brasileiro vigente, a Matemática é um 

componente curricular indispensável, este presente em toda a formação do 

estudante. Entretanto o seu ensino é feito de modo predominantemente expositivo, 

desta forma desmotivando os alunos e fazendo acreditarem que seja algo 

desinteressante, abstrato e chato, desta maneira dificultando o processo de ensino-

aprendizagem. 

Como visto anteriormente, a educação atual dispõe de poucos atrativos para 

despertar a curiosidade nos alunos, bem como para motiva-los a aprender ou a seus 

professores para ensinar. Acrescenta Mattar (2010, p. 13) que: 

nas escolas, os alunos estudam muito para, quem sabe depois (quando?), 
utilizar o que estudaram. Há tão pouca motivação para estudar, já que não se 
sabe onde aquele conhecimento poderá ser aplicado. (...) A escola, tal como 
conhecemos hoje, enfatiza o conhecimento separado da ação e da identidade.  
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O mesmo autor conclui, ainda, que as escolas de hoje, além de não saberem 

quais habilidades essenciais trabalhar com seus alunos, mais parecem querer aliena-

los. Com isso, considera o planejamento das escolas como um aniquilador da 

criatividade, esclarecendo que não são os professores os responsáveis por isso, pois 

assim como seus aprendizes estão presos a um sistema retrógrado. 

Outro fato sobre o ensino atual é o desencontro entre a cultura das gerações, 

que acaba por influenciar negativamente no processo de ensino e aprendizagem. 

Muitos dos professores em atividade tiveram de se adaptar às transformações 

tecnológicas, todavia não as usa como uma conexão com seus alunos ou mesmo não 

sabem como fazê-lo.  

é muito sério, porque o único e maior problema na educação de hoje é que os 
nossos instrutores imigrantes digitais, que falam uma língua ultrapassada 
(da era pré-digital), estão lutando para ensinar a uma população que fala 
uma língua inteiramente nova. (...) Os nativos digitais estão acostumados a 
receber informações muito rapidamente. Eles gostam de processar mais de 
uma coisa por vez e realizar múltiplas tarefas. Eles têm sucesso com 
gratificações instantâneas e recompensas frequentes. Eles preferem jogos a 
trabalham ‘sério’. (PRENSKY, 2001, p. 2) 

 

De modo geral, pode-se afirmar que o sistema educacional vigente “parou no 

tempo”, surgiram indivíduos conectados à internet e todos às tecnologias, todavia a 

escola, se manteve presa à figura do livro e do quadro negro. Tempos depois, algumas 

ferramentas foram acrescentadas ao ambiente escolar, mas o programa de ensino não 

foi alterado para se adaptar a elas, nem as escolas ou os professores foram 

preparados para lidar com um instrumento descontextualizado das instruções que 

regem suas aulas, gerando o desinteresse ou mesmo insegurança em introduzir 

técnicas inovadoras no cotidiano escolar. 

2.5. A UTILIZAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

Ensinar empregando videogames não é uma utopia, atualmente em várias 

partes do mundo, inclusive no Brasil, já existem projetos experimentais nas escolas 

que os usam como ferramenta pedagógica. Como por exemplo, o projeto Olimpíada 

de Jogos Digitais e Educação (OjE) desenvolvido pela Secretaria de Educação de 

Pernambuco em parceria com o Porto Digital, voltada as escolas da rede pública 

estadual de ensino. O caráter lúdico, o desenvolvimento de técnicas intelectuais e o 

estreitamento de laços sociais são as particularidades que fazem deles a opção mais 

adequada para cumprir esta função, a de aproximar os alunos à Matemática ensinada 
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pelos docentes. Contudo antes de quaisquer outras considerações é de extrema 

importância deixar claro que os jogos eletrônicos ou digitais por si só não ensinam, 

mas permitem e facilitam o ensino, desde que ministrados para tal.  

O principal fator que tornam o uso dos jogos eletrônicos no ensino como uma 

opção viável é que ao utiliza-lo o aluno sente-se protagonista de seu saber; encontra 

sentido no que está aprendendo; aprende através de experiências visuais, auditivas e 

sensoriais; tem a possibilidade de expressar sua criatividade e ao aprender pode 

também ensinar a seus colegas o que aprendeu, bem como trocar experiências de 

aprendizado com eles. 

Os jogos eletrônicos apresentam uma relação linear com o pensamento 

matemático, pois em ambos é possível identificar regras, deduções, instruções e o 

desenvolvimento de estratégias, por isso, podem ser usados para introduzir conceitos 

ou ampliar a prática nas aulas, tratando as lacunas que surgem diariamente na 

atividade escolar. Com o mesmo é possível, por exemplo, apontar em que conteúdo 

específico o aluno apresenta dificuldade e, com isso, propiciar um reforço através de 

treinamento ou mesmo com exercícios convencionais. Segundo Mayo (2005 apud 

Ribeiro, 2006), o uso de jogos eletrônicos para treinar, aprender e executar 

atividades reais em ambientes realísticos melhora a performance dos aprendizes.   

No Brasil a inclusão deste recurso no ensino de Matemática deve obedecer aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), do Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), no qual segundo estes, os jogos: 

constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que 
estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na 
elaboração de estratégias de resolução de problemas e busca de soluções. 
Propiciam a simulação de situações-problema que exigem soluções vivas e 
imediatas, o que estimula o planejamento das ações[...]. (BRASIL, 1998, p. 
46). 
 

Como ferramenta pedagógica, os jogos eletrônicos devem ser inseridos no 

planejamento do professor, bem como ocupar um horário, permitindo o uso, a 

observação da prática, o registro e as possíveis discussões. Todavia, como grande 

parte dos professores pouco sabe sobre o universo digital dos seus discentes, torna-se 

difícil a tarefa de planejar o seu aprendizado, contudo, é possível driblar esse 

empecilho realizando a avaliação e capacitação dos professores para lidar com a 

ferramenta, eles precisam conhecer desde os conceitos e características até sua 
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prática, devem testar os jogos que pretendem usar e verificar sua eficácia, definindo 

que conceitos visam trabalhar, para enfim apresenta-los à turma e administra-los em 

aula. Segundo Tahan (1968, p. 47) “para que os jogos produzam os efeitos desejados é 

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

Uma vez em prática, os educadores serão responsáveis por observar cada aluno 

ou grupo para, quando necessário, situar questões interessantes direcionando-os na 

construção do conhecimento. É importante mencionar que qualquer interferência 

durante o uso dos jogos deve ser realizada com o mínimo de perturbação à dinâmica 

do jogador, para que o foco e/ou a estratégia não sejam afetados. Segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 48), “quando realizados de 

forma prazerosa e atraente dentro da Matemática os jogos pedagógicos ajudam a 

diminuir problemas apresentados, desenvolvendo relação de confiança entre 

professor e colegas de classe”.  

Considerando que hoje os jovens crescem em meio as tecnologias, torna-se 

inegável o fato de que assistir as aulas não é mais suficiente para eles, que preferem 

interagir, e que com o uso da internet para pesquisa, o livro e o professor deixaram de 

ser as únicas fontes de conhecimento e informação. Sendo assim, como expressa Silva 

(2003), o papel do professor, nesta perspectiva, sofrerá mudanças, passando de um 

mero transmissor de conhecimento e de conteúdo, para um professor colaborador, 

cooperador, incentivador e mediador de problemas, disponibilizando aos seus 

educandos estados potenciais do conhecimento, de modo que esses sujeitos 

experimentem a criação do conhecimento, quando participam, interferem e 

modificam este último.  

Num contexto de transformação de papéis e de dinâmica no ensino, o qual 

presumem o uso dos jogos eletrônicos, a mediação do conhecimento se dá através do 

diálogo, da direção do uso das tecnologias e das atividades, sendo assim o professor é 

necessário não mais pela dependência dos alunos, mas pela função de orientador e 

administrador que desempenhará na turma. 

2.6. DESAFIOS E IMPACTOS DO USO DOS GAMES NA EDUCAÇÃO 

O maior desafio para o uso dos jogos eletrônicos no ambiente escolar talvez 

seja a carência no acesso à internet, apesar de tentativas nem sempre bem sucedidas 

dos Governo Federal e Estaduais quanto a Banda Larga. Todavia, essa barreira pode 
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ser contornada devido ao uso maciço, entre os jovens, de smartphones conectados à 

rede móvel.  

Segundo uma pesquisa realizada pela IDC Brasil6 (International Data 

Corporation), no ano de 2014 foram vendidos cerca de 54,5 milhões de unidades de 

smartphones, o que representa um acréscimo de 55% sobre o total, ou seja, hoje há 

cerca de 276 milhões de aparelhos em uso por 135% da população. Quanto ao tráfego 

de internet, 20% é proveniente deles, entre os usuários 75% tem entre 10 a 15 anos; 

77% entre 16 a 24 e 66%, entre 25 a 34 anos.   

A segunda maior dificuldade está relacionada a aceitação dos jogos eletrônicos 

para o ensino, em especial de Matemática, pois embora os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) sejam favoráveis ao uso deles em aula, não há uma indicação de 

como isto deve ser feito, de como integrá-los na prática pedagógica.  

Outra problemática se dá pela incompreensão por parte dos professores de 

como os jogos podem ajudar na concentração dos alunos, já que é visto como 

ferramenta de distração. Esta resistência dos docentes é compreensível, pois 

cresceram acostumados a pensar assim e foram condicionados a seguir o sistema 

tradicional de educação. Entretanto, não deve ser aceitável que se desconsidere uma 

possibilidade de ensino com a ludicidade e capacidade de interação apresentada pelos 

jogos digitais. O que direciona à identificação de mais três dificuldades: a não 

seriedade associada pelos próprios alunos aos jogos; as políticas públicas 

educacionais e a qualificação do professor. 

Num primeiro momento os alunos podem encara-los como uma forma de 

ludibriar o professor ou às aulas, gerando desrespeito à metodologia e à autoridade 

que sugere a figura do educador, no entanto quando conscientizados e capacitados 

para lidar com essa ferramenta para o aprendizado surge a interação sujeito-meio, as 

aulas se tornam mais produtivas e prazerosas, possibilitando ao aluno sentir-se 

motivado a conhecer suas capacidades e descobrir novos conhecimentos.  

Sobre as políticas educacionais o atraso está no planejamento escolar 

reprodutivo, desconsiderando a globalização e suas consequências para o mundo.  

Esse sistema retarda a qualificação, capacitação e, ouso dizer, a valorização dos 

                                                   
6 Disponível em: http://br.idclatin.com/releases/news.aspx?id=1773 
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professores, pois a matriz curricular depende das políticas educacionais adotadas 

pelo governo e das decisões do mesmo sobre a esfera escolar, como a formação 

docente, carreira, entre outros. Outra dimensão política, de caráter também 

econômico, é o acesso a celulares com internet por todos, ainda mais a crianças, 

embora uma parte crescente de educandos estejam portando celulares para se 

comunicar com seus pais. 

Quanto à qualificação o desafio é a preparação dos professores para utilização 

de tais recursos em sala de aula de maneira satisfatória, como cita Moran (2007, 

p.18): 

bons professores são as peças-chave na mudança educacional. Os 
professores têm muito mais liberdade e opções do que parece. A educação 
não evolui com professores mal preparados. Muitos começam a lecionar sem 
uma formação adequada, principalmente do ponto de vista pedagógico. 
Conhecem o conteúdo, mas não sabem como gerenciar uma classe, como 
motivar diferentes alunos, que dinâmicas utilizar para facilitar a 
aprendizagem, como avaliar o processo ensino-aprendizagem, além das 
tradicionais provas. 
 

Conforme o autor, a delonga causada pelas políticas públicas educacionais 

prejudica o desempenho do professor que é obrigado a seguir o planejamento 

repassado para e concedido pela escola, desmotivando-o a experimentar novas 

ferramentas e se capacitar para lidar com elas, como no caso dos jogos eletrônicos.  

 O ensino hoje requer mudança no papel do profissional de educação para que 

o mesmo se sinta estimulado a ensinar pela via lúdica, o que inclui o uso de jogos 

digitais. Segundo Santos (2001, p.53) "a educação pela via da ludicidade, propõe-se a 

uma nova postura existencial, cujo paradigma é um novo sistema de aprender 

brincando, inspirado numa concepção de educação para além da instrução", e para 

tanto, necessita-se de uma prática educativa voltada para a ludicidade.  

Não devemos esperar que o uso da tecnologia na educação se torne sinônimo de 

novas práticas pedagógicas e renovação na educação, pois isso não passa de um 

equívoco, como afirma Dillon (1996 p. 25), “acreditar que qualquer nova tecnologia 

nos oferece os meios de resolver nossos problemas educacionais é fazer parte da nova 

tecnocracia”, o que seria o mesmo que atribuir ao jogo o papel de professor ou de 

especialista, funções estas que não lhe são correspondentes. Devemos considerar que 

o uso de jogos para o ensino pode contribuir para práticas baseadas em novas 
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concepções de conhecimento, transformando os elementos e os envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Obviamente são muitos os desafios para utilização de jogos na educação. 

Entretanto, uso dos jogos educacionais, empregados por professores capacitados de 

maneira adequada, vai de encontro a esta pedagogia libertadora.  

Segundo Vygotsky (1966, apud VASCONCELLOS, 1995, p. 46): 

cada indivíduo aparece como ativo participante de sua própria existência 
construída na inter-relação com outros sociais. Para ele, a cada estágio do 
desenvolvimento, a criança adquire a capacidade com a qual ela pode, 
competentemente, afetar o seu meio social e a si mesma. 

Além de permitir novas descobertas por parte do aluno, os jogos eletrônicos 

permitem a expressão ludocriativa, que é justamente a consideração do pensar, de 

sentir e do fazer. “Quando o movimento é compreendido na sua real complexidade, 

torna-se impossível separar o ‘poder fazer’ (dimensão psicomotora), ‘o saber fazer’ 

(dimensão cognitiva) e o ‘querer fazer’ (dimensão sócio-afetiva)” (COLELLO, 1995, 

p.19). Quando se trabalha com jogos eletrônicos, a dimensão sócia afetiva se 

desenvolve de tal forma que o “querer fazer” se reflete no aprendizado de outras 

disciplinas e no comportamento do sujeito perante a escola, a família e a sociedade, 

também sua mentalidade em relação aos jogos é transformada, ele passa a identificar 

no que antes via como um instrumento de mera diversão os conteúdos das aulas, 

dando um novo significado à linguagem dos códigos.  

Entre outros benefícios o uso de jogos eletrônicos para o ensino de Matemática, 

permite saber se o educando apresenta alguma dificuldade na aprendizagem e se 

existe medo de errar. Também, ao observar a reação dos alunos, o professor tem a 

oportunidade de trabalhar as falhas de aprendizagem que seus alunos apresentam e 

auxilia-los através dos jogos eletrônicos a serem mais confiantes, autônomos e 

críticos. 
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3. METODOLOGIA 

A elaboração deste trabalho foi centralizada numa metodologia de pesquisa de 

caráter documental (RICHARDSON, 1999), que consiste na utilização de referências 

teóricas já publicadas para análise e discussão do problema.  O estudo tem base 

descritiva das características apresentadas por vários autores sobre a importância dos 

jogos eletrônicos, bem como o estabelecimento de relações entre ensino-

aprendizagem referentes ao uso de médias digitais na educação. 

O método de opção foi qualitativo, decorrente da complexidade de pesquisa 

em educação e computação, pois, segundo Richardson (1999, p. 80), esse investiga 

um problema, ao  

analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 
dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de mudança de 
um determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o 
entendimento dos participantes do comportamento dos indivíduos. 
 

 

Neste sentido, como destaca este autor, o método qualitativo busca analisar 

interfaces, classificar softwares, contribuir e possibilitar para a compreensão de fatos 

no processo educativo. Isto é, a partir de um olhar analítico para a usabilidade de 

jogos eletrônicos portáteis, analisar como este pode influenciar no ensino-

aprendizagem em Matemática. 

Para tal investigação, utiliza-se a pesquisa qualitativa exploratória, devido ao 

problema ser ‘novo em educação’. Novo no sentido de reconhecimento e distribuição 

de metodologias de ensino de Matemática que envolvam jogos eletrônicos em 

educação em plataformas móveis.  

Compreende-se pesquisa qualitativa exploratória conforme Martins (2000, p, 

30), quando este afirma “se constitui na busca de maiores informações sobre o 

assunto com a finalidade formular problemas e hipóteses” atendendo assim a todos 

os âmbitos. 
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3.1. ESTRATÉGIAS E INSTRUMENTOS PARA ANÁLISE 

3.1.1. CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DOS JOGOS ELETRÔNICOS  

Nesta análise foi escolhida a plataforma Android de jogos eletrônicos para 

celulares inteligentes no ensino-aprendizagem de Matemática. Tal opção ocorreu pelo 

sistema operacional ser atualmente o mais popular do mundo, estando presente em 

mais de um bilhão de aparelhos. O mesmo possui uma interface projetada 

principalmente para dispositivos com tela sensível ao toque como smartphones e 

tablets; com especificações para TV (Android TV), carro (Android Auto) e relógio de 

pulso (Android Wear), sendo assim, ideal para o projeto.   

Os apps7 utilizados na elaboração desta pesquisa foram selecionados no 

catálogo da Google Play. Tal escolha ocorreu pelo fato desta ser a maior loja online, 

com milhões de aplicativos disponíveis e a única nativa do sistema Android. Além das 

aplicações, também disponibiliza jogos, filmes, música e livros para seus 

compradores e os itens estão disponíveis gratuitamente ou a um custo, para o sistema 

operacional e podem ser baixados diretamente para um dispositivo móvel ou em um 

computador pessoal através de seu site. 

Para realizar a busca por algum aplicativo na biblioteca de aplicativos, o 

usuário tem duas opções: barra de pesquisa e coleções. Na opção 'barra de pesquisa', 

os aplicativos aparecem por ordem de avaliação, a partir da escala de uma à cinco 

estrelas. Em 'coleções', existem diversas opções de abas para download, como 'os 

mais baixados', 'estilo de vida', 'música' e etc. 

Diante dessas informações, foram criados parâmetros classificatórios que 

levaram em consideração os seguintes aspectos: as resenhas dos usuários, 

classificação do conteúdo, idioma, licença e jogabilidade. Detalhando-se assim: 

Licenciamento – um critério vital estabelecido foi que todos os aplicativos pré-

selecionados deveriam obrigatoriamente estar disponibilizados gratuitamente na loja. 

Conteúdo – a princípio foi executada uma pesquisa com as palavras chaves ‘jogos de 

matemática’ na barra de pesquisa, onde foram pré-selecionados os apps que tivessem 

potencial de serem estudados em lógica e nas operações fundamentais, por 

                                                   
7 Apps – Assim são chamados assim os softwares moveis da plataforma Android. 
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reconhecermos sua importância na compreensão dos demais saberes escolares de 

Matemática. Foram selecionados os 30 primeiros jogos da lista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação – Em seguida, analisou-se as notas atribuídas pelos usuários da 

biblioteca aos aplicativos pré-selecionados. A Google Play disponibiliza uma escala 

numérica, construída pela média aritmética de todas as notas impostas por cada 

usuário que concretizou o download do aplicativo e podendo variar as notas entre 1,0 

a 5,0 estrelas. Sendo aceitos apenas para esta pesquisa os softwares com notas a 

partir de 3 ou mais estrelas, isto é acima da média dos pontos.  A classificação do site, 

no entanto, considera como menor índice de qualidade aceitável a nota 4. Mas, se 

fôssemos considerar essa nota, teríamos ao final de todos os critérios da pesquisa 

somente dois games: Jogo educativo de Matemática (Monster Numbers) e Rei da 

Matemática Jr., excluindo jogos que apresentavam uma jogabilidade diferenciada. 

Assim, após concluirmos nossos critérios, retomamos o caminho e testamos todos os 

jogos, alterando a nota para três, como o mínimo aceitável para esta pesquisa. Na 

segunda tabela, pode-se observar os jogos pré-selecionados, sendo estes: 

1.  Desafio Matemático Grátis 16. Matemática para Crianças! 

2.  Cool Fun Kids Math Games 17. Math, Count & Number for Kids 

3.  Math Games 18. Crianças Jogos de Matemática 

4. Matemática para Crianças 19. Bolhas de Matemática 

5. Exercícios de Matemática 20. Jogo Educativo de Matemática 

6. Kids Math 21. Jogos de Matemática Animal 

7.  Escoteiro Matemático 22. Divertido Jogos de Matemática 

8. Math Genius! 23. Math Practice 

9. Teste de Matemática 24. Jogos de Matemática Básica 

10. Exercício de Matemática 25. Minutos de Matemática Louca 

11. Duelo Matemático 26.  Book of Math 

12. Testes de Lógica 27. Math Blaster HyperBlas 

13. Enigma Matemática c/ Varas 28.  Math Quiz Game 

14. Jogo de Matemática Difícil 29. Math Run 

15. Math Pieces 30. Rei da Matemática Jr. 
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Nome  Nota 

1.  Desafio Matemático Grátis 3,9 

2.  Cool Fun Kids Math Games 3,5 

3.  Math Games 4,7 

4. Matemática para Crianças  3,9 

5. Exercícios de Matemática 3,7 

6. Kids Math 3,7 

7.  Escoteiro Matemático 4,2 

8. Math Genius! 3,5 

9. Teste de Matemática  3,5 

10. Exercício de Matemática 3,4 

11. Duelo Matemático 3,7 

12. Testes de Lógica 3,6 

13. Enigma Matemática c/ Varas 3,8 

14. Jogo de Matemática Difícil 3,7 

15. Math Pieces 4,3 

Nome  Nota 

16. Matemática para Crianças! 3,6 

17. Math, Count & Number for Kids 4,0 

18. Crianças Jogos de Matemática 3,7 

19. Bolhas de Matemática 4,1 

20. Jogo Educativo de Matemática 4,2 

21. Jogos de Matemática Animal 3,8 

22. Divertido Jogos de Matemática 3,6 

23. Math Practice 3,9 

24. Jogos de Matemática Básica 3,8 

25. Minutos de Matemática Louca 3,4 

26.  Book of Math 3,8 

27. Math Blaster HyperBlas 3,8 

28. Math Quiz Game  3,8 

29. Math Run 3,9 

30. Rei da Matemática Jr. 4,0 

 

Faixa etária – o próximo passo foi atender a faixa etária dos anos iniciais do ensino 

fundamental, 6 a0s 11 anos, nos aplicativos pré-selecionados, para atender aos 

educandos para os quais esta pesquisa está direcionada. Nesta fase, apenas 16 

atenderam as classificações de conteúdo selecionado para aplicações e jogos. Pode-se 

encontrar as classificações de conteúdo para aplicações e jogos na página de detalhes 

do Google Play, sob o título da mesma. Sendo elemento de análise os seguintes jogos: 

1. Cool Fun Kids Math Games 

2. Math Games 

3. Math for Kids 

4. Kids Math 

5. Escoteiro Matemático 

6. Teste de Matemática  

7. Duelo Matemático 

8. Math Pieces 

9. Matemática para Crianças! 

10. Math, Count & Number for Kids 

11. Jogo Educativo de Matemática 

12. Jogos de Matemática Animal 

13. Math Practice 

14. Jogos de Matemática Básica 

15. Math Run 

16. Rei da Matemática Jr. 

 

Idioma – Outro passo, foi priorizar os jogos na língua dos usuários, sendo estes em 

língua portuguesa para facilitar o seu uso pedagógico, constatando-se uma 

diminuição bem acentuada da lista. Sendo os selecionados: 

1. Duelo Matemático 
2. Jogo educativo de matemática 
3. Math Practice  

4. Jogos de matemática básica 
5. Rei da Matemática Jr. 
6. Math Run 
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Jogabilidade – Este critério apresenta uma importância dentre os outros, pois na 

sua análise, avaliou-se as experiências do jogador durante a sua interação com jogo. 

Importância esta devido ao que almejamos com os educandos, que seria: o prazer do 

estudante no ato de jogar, influenciando sua aprendizagem em Matemática e a 

imersão ao jogo pelo celular. Diante desses critérios, os jogos eletrônicos para análise 

na pesquisa, foram:  

 

1. Duelo Matemático 

 

2. Jogo Educativo de Matemática 

 

3. Jogos de Matemática Básica 

 

4. Rei da Matemática Jr. 

 

5. Math Run 

 

 

3.2. TRATAMENTO DOS RESULTADOS 

Após a seleção, utilizando os critérios citados anteriormente, se chegou ao 

número de cinco apps para serem estudados e avaliados por esta pesquisa.  Do ponto 
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de vista educacional, se faz indispensável o uso de um modelo capaz de avaliar os 

aplicativos móveis contemplando atributos e características referentes à educação.  

Nesta seleção será apresentada a metodologia de avaliação dos aspectos 

educativos dos apps, afim de atestar ou não sua qualidade para o ensino-

aprendizagem de Matemática. Entre vários métodos existentes, que tratam de fatores 

de qualidade ligados à educação, aplicaremos as contribuições de Bednarik (2004), 

descrito a seguir. 

Bednarik (2004) propõe o modelo chamado TUP, ou seja, um acrônimo 

derivado das palavras Tecnologia, Usabilidade e Pedagogia para a avaliação da 

usabilidade de ambientes educacionais, baseado na igualdade entre os três aspectos 

acima e no uso de checklist, sendo cada aspecto caracterizado pelo autor da seguinte 

forma: 

 

 Aspectos tecnológicos - Abrangem o ambiente que será usado e as interações 

deste com os equipamentos de hardware, referentes à segurança, à privacidade e 

também, ao compartilhamento e reuso. Nesta pesquisa utilizou-se somente dois 

referenciais de aparelho: tamanho de tela e modelo Sony e Motorola. 

 Aspectos de usabilidade - Preocupam-se com a interface envolvida nos 

sistemas, considerando, por exemplo, fatores geracionais, emotivos e perceptivos. 

 Aspectos pedagógicos - Referem-se à necessidade de se avaliar a visão 

educacional dos aplicativos educacionais, relativos ao contexto de aprendizagem, 

aos papéis dos participantes e à motivação. 

 

Além de considerar informações referentes a tecnologia, usabilidade e 

pedagogia, o avaliador deve levar em conta também o contexto no qual o aplicativo 

será utilizado. Bednarik (2004), argumenta que a integração do cenário de uso no 

processo de avaliação vai ao encontro das necessidades dos professores, no momento 

da procura de um software apropriado para a utilização de seus alunos. Na figura 6, 

este autor ilustra os três aspectos relacionados com o cenário de uso correlacionado 

ao modelo TUP. 
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Figura 4 -  Relação Usabilidade, Pedagogia, Tecnologia e Cenário de Uso no Modelo TUP 

 

Tomando como base tal modelo foi idealizado outro checklist, mantendo os 

aspectos levantados no modelo TUP, mas com notas atribuídas por categorias, 

aproveitando todos os aspectos abordados pelo autor. Esta variação do TUP, foi 

denominada na pesquisa de modelo TUP Mobile. Neste modelo atribuiu-se notas a 

cada aspecto, variando de zero a 2,5 para tecnologias e usabilidade, bem como, de 

zero a 4 para a visão pedagógica e, até 1 para o cenário de uso, totalizando 10 pontos 

máximos. Buscou-se possibilitar ao professor uma visão do potencial didático e 

tecnológico de atividades com os jogos eletrônicos de plataformas moveis. Os três 

aspectos que formam a base do modelo TUP Mobile são, portanto: aspectos 

tecnológicos (AT), aspectos de usabilidade (AU), aspectos pedagógicos (AP) e cenário 

de uso (CP). 

    Pedagogia 

Usabilidade    

 

 

Tecnologia 

Cenário de uso 
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4. ANÁLISE E RESULTADOS 

4.1. CARACTERÍSTICAS DOS JOGOS PORTÁTEIS DE MATEMÁTICA  

Esta seção contém uma breve descrição sobre cada jogo eletrônico com 

potencial para o ensino-aprendizagem de Matemática na plataforma Android 

atualmente. Para isso, ocorreu uma seleção por meio de uma pesquisa na biblioteca 

Google Play, após todas as etapas, somente 5 (cinco) aplicativos atingiram todos os 

requisitos necessários para análise.  

No contexto de construir e resolver situações-problema, o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (2014, p. 56) estabelece a relação os jogos eletrônicos 

como um: 

espaço de produção, de geração de novas formas de pensar, de se constituir 
inteligentemente, mesmo num contexto estruturado em sistema de regras. 
Jogar revela-se, pois, como espaço de constituição da inteligência, uma vez 
que, respeitando o sistema de regras imposto, o jogador se tornará capaz de 
dar respostas inusitadas e inesperadas por aqueles com quem partilha a 

atividade. 
 

Considerando-os um espaço legitimo de criação e resolução de problemas 

matemáticos. Permitindo assim, tentar resolver os problemas impostos pelos 

adversários de maneira lúdica, com emprego de regras utilizando conhecimentos 

adquiridos na escola ou, ainda, conceitos e procedimentos que não são tratados no 

contexto escolar. 

A seguir, serão analisados cada aspecto do TUP Mobile referentes aos jogos 

selecionados para fins educacionais em Matemática. 

4.1.1. JOGO EDUCATIVO DE MATEMÁTICA (MONSTER NUMBERS) 

O Monster Numbers8 é um jogo educativo de aventura para a aprendizagem da 

Matemática, elaborado pela EducaGames, seu enredo se desenvolve num planeta 

estranho, onde o esquilo Tob cai com sua nave espacial. Para ajudá-lo a recuperar as 

peças do seu transporte é necessário pular, correr, deslizar, voar e atirar, enquanto 

faz cálculos matemáticos, superando inúmeros obstáculos onde são trabalhados os 

conteúdos de: adições, subtrações, multiplicação, séries e números, cálculos 

                                                   
8 Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playtic.monsternumbers 
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matemáticos mentais e resolução de problemas. O mesmo classifica os conteúdos por 

faixa etária da seguinte maneira:  

 4 a 5 anos: contar moedas, séries lógicas, reconhecimento de número, 

associação de quantidades e números, adição de conjuntos de moedas. 

 6 a 7 anos: séries lógicas, adição sem reagrupamento, subtração com moedas e, 

posteriormente, a subtração sem reagrupamento. 

 A partir de 8 anos: adições aritméticas mentais de números de dois dígitos, 

subtração mental, multiplicação, divisão e séries lógicas mais complexas. 

 

 
Figura 5 -Zona Matemática de Monster Number 

 

Conforme o modelo TUP Mobile adaptado de Bednarik (2004), constatou-se 

em seus aspectos, o seguinte indicativo de qualidade nas correlações entre tecnologia, 

usabilidade, pedagogia e cenário. 

 

Quadro 1 - TUP Mobile do Monster Number 

Tópicos Detalhamento Nota 

Tecnologia Este jogo pode ser utilizado em qualquer dispositivo 

independentemente do seu tamanho de tela.  

2,5 

Usabilidade A jogabilidade apresentou-se simples, envolvente e com 

vários elementos lúdicos, como: animações, som, 

2,5 
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narrativas, legendas e enredo. 

Pedagogia Aplica os conteúdos matemáticos propostos com 

abordagem conceitual, com animação e reforço da 

aprendizagem. Cada acerto segue a estrelas e brilhos ao 

jogador, anunciando seu acerto e a conquista de Tob aos 

caminhos para chegar as peças de sua nave. 

4,0 

Cenário Dinâmico, colorido, instiga na permanência no jogo e 

pertence ao universo infanto-juvenil. 

1,0 

Total 10,0 

 

O Quadro 1 apresenta um perfil do jogo que favorece seu uso pelos educandos 

e professores na sala de aula, proporcionando competições, trocas de informações 

entre os jogadores, interação entre professor-conhecimento-educando-mídias, 

através de um ‘aparelho celular’, muitas vezes contestado nas escolas. 

 

4.1.2. DUELO MATEMÁTICO 

Duelo Matemático9, permite que multijogadores possam se enfrentar em 

duelos. O objetivo é responder de maneira correta a equação a frente, o mais rápido, 

se antecipando ao seu adversário e, assim, aumentando a própria pontuação. Para 

isso, a tela é dividida em duas partes onde trabalha operações básicas como: adição e 

subtração, multiplicação e divisão, possibilitando que os estudantes se enfrentem em 

sala de aula e possam desenvolver suas habilidades de reação, reflexo e concentração 

para solucionar exercícios matemáticos rapidamente. 

Este jogo foi desenvolvido pela PeakselGames, e está disponibilizado 

gratuitamente. No mesmo há a opção de alterar a dificuldade e quais operações 

matemáticas deseja resolver durante as partidas. Portanto, é possível o nivelamento 

dos jogadores e a especificação do conteúdo trabalhado, podendo ser utilizado por 

crianças a partir dos 6 anos, que estão iniciando o 1º ano do Ensino Fundamental. 

“No jogo infantil, ganhar ou perder é ligado à competência de cada 

participante, de maneira isolada ou cooperativa, de criar ou impor situações-

                                                   
9 Disponível em: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathduel2playersgame.mathgame 
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problema aos adversários, ou ainda, à capacidade de resolver problemas colocados 

por adversários durante a atividade lúdica.” 

 

 

Figura 6 - Duelo Matemático 

 

Segundo o modelo TUP Mobile adaptado de Bednarik (2004), constatou-se os 

seguintes indicativos de qualidade: 

 

Quadro 2 – TUP Mobile de Duelo Matemático 

Tópicos Detalhamento Nota 

Tecnologia Por estar centralizado em dividir a tela para dois jogares, 

se faz conveniente o uso telas maiores, por exemplo, 

tablets. 

1,5 

Usabilidade A jogabilidade apresentou-se simples, divertida e com 

elementos propícios à competividade entre 

multijogadores. Porém, não apresenta uma tela para um 

único jogador, tendo este que jogar por ele mesmo duas 

vezes.  

2,0 

Pedagogia Aplica as quatro operações matemáticas conforme 

fatores fundamentais, com algoritmos de maneira 

simples, com metodologia que favorece a competividade 

4,0 
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e a interação entre os usuários. A função do professor 

seria mediar a relação alunos-alunos-conhecimento-

mídias. 

Cenário O design simples, focado na utilização multijogadores, 

no formato de um tabuleiro de jogo. 

1,0 

Total 8,5 

 

Como visto no Quadro 2, este jogo favorece a competição e trocas de 

informações entre os jogadores na sala de aula, apresentando assim uma dinâmica na 

sala de aula propícia a competições, gincanas e torneios, entre os alunos. 

 

4.1.3. JOGOS DE MATEMÁTICA BÁSICA (ZEUS VS MONSTROS) 

Jogos de Matemática Básica10, também foi desenvolvido pela PeakselGames. 

Tem o objetivo de disseminar a mitologia grega através da Matemática, 

possibilitando a prática de: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sua narrativa 

está centralizada em defender o Monte Olimpo contra as suas criaturas malignas 

Hades como: Cérbero, Quimeras, Medusa, Minotauro e os Titãs. 

 

Figura 7 - Jogos de Matemática Básica 

 

Sua jogabilidade é intensa e muito dinâmica, apresenta controles simples 

podendo-se obter informações sobre cada criatura, clicando sobre o ícone do 

monstro. Apresenta dificuldades definidas entre os níveis: fácil, normal e difícil.  

                                                   
10 Disponível em: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeusvsmonsters.coolmathgamesforkids 
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Utilizando do modelo TUP Mobile adaptado de Bednarik (2004), verificou tais 

índices de qualidade nas correlações entre tecnologia, usabilidade, pedagogia e 

cenário. 

 

Quatro 3 – TUP Mobile dos Jogos de Matemática Básica 

Tópicos Detalhamento Nota 

Tecnologia Compatível com qualquer dispositivo Android com 

versão 2.3.3 ou superior.  

2,5 

Usabilidade A jogabilidade mostrou-se envolvente, com a presença 

de elementos lúdicos, como: animações, sons, narrativas 

e enredo. 

2,5 

Pedagogia Dedica-se a utilizar a mitologia grega com os conteúdos 

matemáticos propostos, através de animação e imersão, 

contribuindo na aprendizagem.  

4,0 

Cenário Dinâmico, colorido e instiga a permanência do jogador 

na atividade e no universo infanto-juvenil. 

1,0 

Total 10,0 

 

No Quarto 3 demonstra-se o perfil deste jogo, com caráter interdisciplinar 

entre História e Matemática, enfocando a mitologia e aplicando equações, 

favorecendo seu uso por estudantes de todas as idades e em ambas disciplinas. 

 

4.1.4. MATH RUN 

Math Run11, é um jogo de aventura criado pela BabyCortex, no qual é preciso 

ajudar um pequenino panda a escapar dos ataques do maligno urso, esquivando-se de 

obstáculos e resolvendo diversos problemas de Matemática.  Enquanto foge, pode 

encontrar os três matemáticos famosos da história: Pitágoras, Leonhard Euler e Carl 

Gauss, que vivem o papel de “magos dos números” para ajudá-lo na jornada. Cada 

matemático possui uma missão no jogo: o mago Euler, torna o mapa mais fácil de 

navegar; o mago Pitágoras fornece recompensa de pulos poderosos; o mago Gauss 

ajuda a recuperar uma perda do jogador. 

                                                   
11 Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.babycortex.google.mathRun 
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Figura 8 - Math Run 

 

A seguir, iremos atribuir indicativo de qualidade confirme o modelo TUP 

Mobile adaptado de Bednarik (2004) entre as correlações de: tecnologia, usabilidade, 

pedagogia e cenário. 

 

Quatro 4 - TUP Mobile do Math Run 

Tópicos Detalhamento Nota 

Tecnologia Este jogo pode ser utilizado em qualquer dispositivo 

Android.  

2,5 

Usabilidade Neste jogo a jogabilidade é voltada ao desenvolvimento 

de reflexos rápidos dos jogadores por meio de vários 

ambientes lúdicos, como: animações, enredo e música. 

2,0 

Pedagogia Utiliza os conteúdos matemáticos propostos com 

abordagem conceitual, com animação e reforço da 

aprendizagem.  

2,5 

Cenário Dinâmico, colorido, instiga a permanência no jogo. 1,0 

Total 8,0 
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No Quatro 4, observa-se que o jogo é favorável para a prática de Matemática 

pelos educandos, mas com ressalvas ao modo que informações são repassadas pelos 

jogadores. 

 

4.1.5. REI DA MATEMÁTICA JR. 

Rei da Matemática Junior12 é um jogo matemático que ocorre num ambiente 

medieval, com o objetivo de alcançar status social durante a Idade Média. As 

respostas as equações e enigmas, auxiliarão o jogador a se tornar rei, através da 

pontuação adquirida durante as partidas. É indicado para crianças a partir de 6 anos, 

possibilitando trabalhar por meio da relação entre conteúdos de contagem e adição.  

Cada nível é caracterizado por um livro que ao ser conquistado desbloqueia o 

próximo nível. Esta versão do jogo apresenta apenas três livros, entretanto, há outros 

dez volumes com mais personagens disponibilizados pela desenvolvedora do jogo, a 

Oddrobo Software AB, porém trata-se de uma expansão paga.  

 
Figura 9 –Rei da Matemática Jr. 

 

                                                   
12 Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oddrobo.komjfree 
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Ao empregar o modelo TUP Mobile adaptado de Bednarik (2004), constatou-

se os seguintes aspectos de qualidade nas relações entre tecnologia, usabilidade, 

pedagogia e cenário. 

 

Quatro 5 - TUP Mobile Rei da Matemática Jr 

Tópicos Detalhamento Nota 

Tecnologia Independentemente do tamanho de tela ou dispositivo, 

pode-se utilizar este jogo. 

2,5 

Usabilidade Sua jogabilidade é simples, envolvente e com vários 

elementos lúdicos, como: animações, narrativas e 

enredo. 

2,5 

Pedagogia Utiliza os conteúdos matemáticos na elaboração de 

equações e enigmas, empregando animações durante a 

aprendizagem. A cada operação, exige-se maior atenção 

nas adições e subtrações entre seus elementos. Cada 

resposta correta ajudará a alcançar um status medieval 

melhor no jogo. 

4,0 

Cenário Interessante, instiga a permanência no jogo até se 

atingir os objetivos de subir seu status. 

1,0 

Total 10,0 

 

Neste quadro, observou-se que o jogo oferece a opção de trabalhar dados da 

História Medieval, com crianças, podendo relacionar a época aos filmes. A 

Matemática no jogo, pode ser aplicada pelos professores provocando nos alunos a 

interação entre professor-conhecimento-educando-mídias. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatou-se nesta pesquisa, que os jogos eletrônicos são ambientes virtuais 

de aprendizagem, de interatividade, cooperação e colaboração entre os envolvidos no 

processo de aprendizagem de conceitos matemáticos. Sua aplicação em situações de 

ensino de Matemática pode proporcionar uma mudança na visão que as pessoas têm 

de ‘exercícios’ com as operações fundamentais, tornando a mediação professor-

educando-conhecimento próxima às atividades sociais e lúdicas desempenhadas por 

grupo de nativos digitais. 

Os jogos estudados têm potencial para se tornar um recurso didático, lúdico, 

educativo e facilitador da compreensão das operações fundamentais, representadas 

por elementos visuais, acompanhados de movimento e som. Uma forma dinâmica, 

atrativa, criativa e interativa de aprender e apreender alguns saberes escolares 

matemáticos.  

Entretanto, ao questionar sobre a qualidade dos jogos de Matemática que se 

encontra nos celulares, tem-se como resposta: que critérios se pode ter para avaliar 

esta qualidade. Neste sentido, utilizou-se um critério de fácil compreensão para 

professores, pais e estudantes que desejarem baixar em seus aparelhos jogos com 

determinado padrão de qualidade. Este estudo sobre games em educação buscou 

contribuir para a docência, inserindo metodologias com jogos ‘em celulares’ no 

ensino-aprendizagem, diante de um momento histórico, em que esses aparelhos 

somente serão permitidos em sala de aula para uso pedagógico. 

Na pesquisa, o maior desafio foi selecionar os inúmeros jogos ofertados na 

biblioteca do Google Play, diante dos critérios de qualidade, pois os jogos 

provocavam o jogador a permanecer jogando, envolvendo-o e desviando-o da 

objetividade do método. Outro desafio foi relacionar os critérios de qualidade do 

método aos conceitos destacados em Matemática para a pesquisa. No entanto, 

chamou a atenção que, para alcançar os estágios mais avançados dos jogos, seria 

necessário pagar por este acesso. 

Mas, constatou-se que as atividades encontradas nos jogos de Matemática 

podem auxiliar ao desenvolvimento do raciocínio lógico e a aprendizagem das 

operações fundamentais em Matemática.  Bem como, uma vez que a maioria dos 

educandos dos anos iniciais do ensino fundamental faz parte da geração de jogo, 
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precisa-se pensar a educação baseada nas mudanças ocorridas nos últimos anos em 

suas habilidades cognitivas. 

Recomenda-se, portanto, maior investimento na pesquisa sobre as habilidades 

tecnológicas, cognitivas e da coordenação olho mão, com jogos divertidos, interativos 

e de multimídia para a educação. Neste processo, o investimento poderá ser do ponto 

de vista de educadores, pais e empresas de software, dispostos a cooperar na criação 

de melhores jogos educativos, nos quais os educandos aprenderão de forma 

interdisciplinar nas escolas. 
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