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RESUMO 

 

Este texto apresenta um relatório de pesquisa cujo objeto foi o desenvolvimento, 

a aplicação e a validação de um jogo para o ensino de conceitos de divisão, 

baseado no processo de Virtualização de Jogos. O trabalho ora relatado realizou 

uma pesquisa em bases acadêmicas, na web, em livros didáticos e entrevistas 

com profissionais da área de Matemática, realizando uma análise comparativa 

entre os jogos tradicionais e os jogos digitais usados no ensino da Matemática. 

Escolheu-se um jogo tradicional, não existente em versão digital, submeteu-se o 

mesmo ao processo de virtualização de jogos, oportunizando a criação em 

versão do mesmo, sendo este ainda aplicado e avaliado em contexto 

educacional. Abordar-se-á os resultados da pesquisa que levou a proposição 

deste trabalho, bem como o processo de desenvolvimento do jogo, sua aplicação 

e validação junto aos aspectos computacionais, matemáticos e pedagógicos do 

mesmo, identificando as nuances de cada uma das etapas. O jogo apresentado 

neste trabalho associa-se aos jogos de regras, segundo a proposta de 

denominação de Piaget. Constatou-se que no ambiente de aplicação, o jogo 

submetido ao processo de virtualização se mostrou como uma alternativa capaz 

de atrelar conteúdos pedagógicos e psicopedagógicos vinculados às novas 

tendências de jogos digitais e mantendo os aspectos da versão tradicional do 

jogo, porém embarcado em uma conjuntura tecnológica presente na realidade 

atual de estudantes e professores, caracterizando a virtualização de jogos como 

uma alternativa a problemática concernente à lacuna entre o tradicional e o 

digital na educação. 

 

Palavras-chave: virtualização de jogos, desenvolvimento de jogos, jogos 

matemáticos. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents a research report, whose purpose was the development, 

application and validation of a game for teaching concepts of division, based on 

process of Virtualization Games. The work reported herein has conducted 

research in academic databases, the web, in academic textbooks and interviews 

with professionals in the field of Mathematics, performing a comparative 

analysis between traditional games and digital games used in teaching 

mathematics. Picked up a traditional non-existent game in digital version, 

underwent the same to the virtualization game process, providing opportunities 

to create even digital version, which is still applied and evaluated in educational 

context. The results of research that led to the proposition of this work, as well 

as the process of game development, application and validation by the 

computational, mathematical and pedagogical aspects of it will be addressed, 

identifying the nuances of each of the steps. The game presented in this work is 

associated with the games rule, according to the proposed designation of Piaget. 

It was found that the application environment, the game submitted to the 

virtualization process showed as an alternative able to tow pedagogical and 

psycho-pedagogical content linked to new trends in digital games and keeping 

the aspects of the traditional version of the game, but embedded in a 

technological environment present in the current reality of students and 

teachers, featuring virtualization games as an alternative to problematic 

concerning the gap between traditional and digital education. 

Keywords: virtualization of games, game development, games mathematicians 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o transcorrer das gerações, diversos pesquisadores tais como Huizinga 

(1938), Piaget (1978), Vygotsky (1987), Vergnaud (1997), Tarouco (2005), Silva 

Junior (2008) Araújo e Scaico (2013) dentre outros, apresentaram pesquisas em 

nível nacional e internacional discutindo à aplicação e/ou desenvolvimento de 

jogos como mecanismo de apoio ao processo de ensino e aprendizagem. 

No cerne dos trabalhos destes pesquisadores são discutidos pontos de 

vista, dos mais variados, sobre tipos de jogos e suas aplicabilidades na educação, 

Huizinga (1955) põe os jogos como um elemento cultural, o reconhecendo como 

algo inato ao homem e mesmo aos animais, considerando-o uma categoria 

absolutamente primária da vida, logo anterior a cultura, tendo esta evoluído. 

De acordo com Piaget (1978), os jogos possuem sentido de elemento que 

permeia o processo cognitivo humano, fazendo ainda uma divisão classificatória 

destes jogos quanto ao seu objetivo, os mesmos são classificados em: jogos de 

exercício, de construção, simbólicos e de regras. 

Os jogos são vistos ainda como elemento multidisciplinar, como aborda 

Vygotsky (1987), para ele os jogos são elementos não compartimentado e não 

operado segundo o sistema das disciplinas escolares, não se decompondo 

absolutamente em processos separados, correspondendo às diferentes matérias 

entre as quais se reparte a aprendizagem escolar. 

O uso dos mesmos, na perspectiva da teria dos Campos Conceituais é 

abordado por Vergnaud (1997), como um conjunto de situações cujo domínio 

progressivo exige uma variedade de conceitos e de representações simbólicas 

em estreita conexão. 

As pesquisas supracitadas são corroboradas ainda por outras obras 

recentes, tais como Tarouco (2005) que discute o uso de jogos em âmbito 

diretamente educacional, destacando o uso de jogos em sala de aula. Além disso, 

ela ainda propõe situações que devem estar presentes nos jogos para que os 

mesmos possam ser usados em sala de aula, como regras, metas, interatividade, 

atingirem os objetivos pedagógicos e, indispensavelmente, serem divertidos. 
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Os jogos são vistos ainda como agente motivador de aprendizagem, ou 

elemento capaz de transcorrer de um conhecimento prévio para uma requisição 

de novos conceitos segundo as percepções de Silva Junior et al. (2008). 

Para Araújo e Scaico (2013) os jogos são artefatos capazes de estimular 

os estudantes a buscar novos paradigmas de aprendizado, se tornado autores de 

sua própria aprendizagem e defendendo ainda o desenvolvimento destes jogos 

por parte dos próprios estudantes como agente estimulador ao desenvolvimento 

dos processos cognitivos destes estudantes. 

Estas pesquisas mostram que os jogos são discutidos como mecanismo 

educativo, capaz de proporcionar aos estudantes e professores, uma 

aprendizagem colaborativa e divertida, por meio da ludicidade contida nos 

jogos, vale ressaltar ainda, que estas discussões vêm aumentando 

gradativamente com o transcorrer do tempo. 

Ao mesmo tempo em que são realizadas estas discussões quanto ao uso 

de jogos, a sociedade é caracterizada pelo uso cada vez mais frequente das 

tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), na organização das 

mais diferentes práticas sociais, como aponta Ribeiro (2012) afirmando que o 

investimento em tecnologias e a presença das mesmas em salas de aula é cada 

vez mais constante, bem como é comum encontrar-se nas escolas, laboratórios 

de informática ou até mesmo com  os  próprios  estudantes,  dispositivos  como  

notebooks, tablets,  entre outros. 

Neste contexto, Silva Neto et al. (2013) aponta que a integração  destas  

tecnologias  no  ambiente  escolar  possibilita  discussões quanto aos métodos e 

práticas do processo de ensino e  aprendizagem com auxilio de tecnologias. É 

neste contexto, que estão inseridos os jogos como mecanismo de apoio ao 

processo de ensino e aprendizagem. 

Em 2010, Mattar afirmou que estes jogos devem fazer parte do 

ambiente escolar, pois a motivação, engajamento e imersão com que esta 

geração interage com as mídias digitais, fora da escola, precisa ser a mesma com 

que o aluno interage com o conteúdo programático das disciplinas escolares. 

Ao vislumbrar-se desenvolver trabalhos que proponha atrelar jogos a 

educação, não deve-se ser ingênuos a ponto de destacar-se apenas os pontos 
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positivos, sendo necessário também estar-se atento a forma como estes jogos 

são desenvolvidos e/ou aplicados. 

Mesmo um jogo bem projetado pode ter algumas desvantagens 
como: se não for bem aplicado perde o objetivo; nem todos os 
conceitos podem ser explicados por meio dos jogos; se o 
professor interferir com frequência, perde a ludicidade; e se o 
aluno for obrigado a jogar por exigência do professor, o aluno 
fica contrariado. Falkembach (2007). 

 

Ainda neste sentido destacam-se as experiências de Cabreira e Aquino 

(2006) e Santos e Silva Junior (2014), as quais apontam que o fato do 

surgimento das novas tecnologias, acaba por deixar de lado os jogos 

tradicionais. Os autores destacam que estes jogos são esquecidos em meio a 

estas novas tecnologias, que segundo Cabreira e Aquino fazem com que muitas 

vezes o professor sinta-se impotente, ao tentar levar para sala de aula um jogo 

tradicional (jogo manual/não digital). 

Na tentativa de propor soluções a esta problemática, destaca-se a 

virtualização de jogos apresentada por Santos et al. (2013) e Santos e Silva 

Junior (2014). Nestes trabalhos, a virtualização é apresentada como o processo 

pelo qual jogos tradicionais, usados de forma positiva no ensino, são recriados 

em versões digitais, tomando cuidado para manter-se os aspectos pedagógicos e 

psicopedagógicos, ao mesmo tempo em que os colocando em uma mecânica de 

games atualizada, em busca de tornar o mesmo atualizado e contemporizado no 

cotidiano de estudantes e professores. 

Sendo assim, este trabalho se propôs a realizar uma pesquisa em torno 

de jogos tradicionais e jogos digitais, em busca de identificar jogos tradicionais, 

que tenham sido usados de forma positiva no ensino da disciplina de 

Matemática e que por ventura não tenham sido recriados em versão digital. 

Desafiou-se escolher um jogo tradicional através de pesquisa com participação 

de equipe multidisciplinar, bem como recriar o mesmo em versão digital, 

mantendo os principais aspectos pedagógicos e psicopedagógicos da versão 

tradicional do jogo, ao mesmo tempo em que o atrelando a uma mecânica de 

jogos digitais contemporâneos.  
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Este trabalho oportunizou desenvolver um jogo, seguindo os princípios 

propostos por Santos et al. (2013) e Santos e Silva Junior (2014), bem como 

aplicar, analisar e validar o jogo. 

Os resultados deste trabalho permitiram perceber que o jogo 

desenvolvido foi usado de forma positiva em sala de aula, sendo validado de 

forma positiva por estudantes e professores da disciplina de matemática, em 

relação aos aspectos computacionais, matemáticos e pedagógicos do jogo. 

Permitiu-se ainda colocar o processo de virtualização de jogos como um 

processo capaz de unir princípios de jogos tradicionais a jogos digitais, e 

proporcionar o uso dos mesmos de forma positiva em contexto educacional. 
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2. TRABALHOS RELACIONADOS 
 

Inicia-se esta discussão com o trabalho de Cabreira e Aquino (2006) o qual trata 

da “Virtualização do saber” abordando a união necessária entre o tradicional e o 

digital. Os autores destacam em uma abordagem teórica a lacuna existente entre 

o tradicional e o digital no cerne educacional, destacando o processo de desuso 

dos jogos tradicionais em comparação aos jogos digitais.  

Neste contexto, Araújo et al. (2011) abordam em seu trabalho a 

virtualização do esporte fazendo uma análise entre os processos de virtualização 

esportiva, ligados aos jogos eletrônicos, sua interferência na cultura corporal de 

movimento e quais as possíveis implicações para a Educação Física. 

Estes trabalhos tratam dos avanços tecnológicos em detrimento dos 

objetos tradicionais, abordando ainda os problemas causados no âmbito 

educacional pelo esquecimento do tradicional em função dos avanços 

tecnológicos, corroborando com nossa pesquisa.  

Por sua vez, Togni et al. (2009) apresenta o processo de 

desenvolvimento de um jogo (apresentado como jogo presencial) utilizado em 

diversas práticas de ensino de Matemática em nível regional de um conjunto de 

cidades do Rio Grande do Sul. Jogo este que foi desenvolvido à luz da Teoria da 

Aprendizagem Significativa, dentro da perspectiva de um grupo que analisa 

objetos de aprendizagem  e suas  implicações  nos processos de ensino e 

aprendizagem em ciências exatas e busca disponibilizar estes objetos na região 

geográfica do trabalho. 

O trabalho apresenta resultados a nível regionalizado, não 

oportunizando a disponibilização dos jogos para outros interessados. O jogo 

tradicional foi desenvolvido por pesquisadores da instituição, não apresentado 

nenhuma metodologia correlacionada à escolha do mesmo. Não é apresentada 

nenhuma preocupação quanto à metodologia de desenvolvimento abordada, 

excerto observações quanto à linguagem de programação utilizada. Também 

não apresenta nenhuma avaliação ou validação do software em ambiente 

educacional. 
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Os autores Zorzal et al. (2008), tratam da aprendizagem colaborativa 

em caráter presencial e remoto, dissertando a respeito das oportunidades 

geradas pelas inovações tecnológicas quanto a comunicação interpessoal, 

discutindo soluções  para  a  interação  em  ambientes colaborativos presenciais 

e remotos, usando recursos para a comunicação interpessoal (chat, áudio e 

videoconferência) e Realidade Aumentada. O seu trabalho é baseado na criação 

de uma versão digital, para jogos tradicionais, utilizando recurso de Realidade 

Virtual e Aumentada. O trabalho, porém não apresenta preocupações quanto à 

escolha dos jogos, ou ao seu processo de desenvolvimento, focando apenas nos 

aspectos da Realidade Virtual e Aumentada. 

O trabalho gerador deste relato diferencia-se dos demais pelo fato de se 

preocupar com o processo de escolha do jogo, bem como seu processo de 

desenvolvimento, aplicação e avaliação do jogo, tanto em seus aspectos 

computacionais e de usabilidade, quanto em relação aos seus aspectos 

pedagógicos. 
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3. ESTADO DA ARTE 
 

Sobre a historia dos jogos, Huizinga (1938), afirma que o jogo é fato mais antigo 

que a cultura, pois, mesmo em suas definições menos rigorosas, pressupõe 

sempre a sociedade humana, porém, segundo o autor os animais não esperaram 

que os homens os iniciassem na atividade lúdica, colocando o jogo então como 

algo anterior à própria cultura humana visto que os próprios animais segundo o 

mesmo autor convidam-se uns aos outros para brincar mediante certo ritual de 

atitudes e gestos, assim, jogo é posto no status de brincar. 

Ao adentrar-se em uma pesquisa literária, percebe-se que de fato os 

jogos já fazem parte da sociedade a bastante tempo, como relata Silva Junior e 

Régnier (2008) ao destacarem fatos relevantes no que diz respeito a historia dos 

jogos, abordando que no século XIX os jogos eram vistos como atividades 

nefastas, fúteis ou irresponsáveis, sem caráter educativo, e, portanto, não se 

pensava na ideia de uso dos mesmos para fins educacionais. 

Somente com o decorrer dos anos, os jogos passaram a fazer parte do 

contexto social, inicialmente praticados apenas pelos membros da elite social, 

para posteriormente serem praticado pelos integrantes das demais classes 

sociais, deixando então de serem vistos como atividade fútil, irresponsável e 

nefasta. 

Neste contexto histórico, observa-se que somente a partir do século XX 

os jogos digitais passaram a existir e por vezes substituir os jogos tradicionais, 

passando a fazer parte do cotidiano das pessoas, aumentando ainda mais sua 

integração ao contexto social após o advento das TDIC, em especial dos avanços 

de hardware e software que permitiram o surgimento de jogos com alta 

qualidade, inclusive simulando com perfeição eventos reais, usando recursos de 

RA1, IA2, etc. 

Mais recentemente, os jogos passaram a ser aceitos como ferramenta 

educativa, onde pesquisadores como Pietruchinski  et al. (2011) põe que neste 

caso devem serem vistos como ferramentas capazes de auxiliar no processo 

                                                   
1 Sigla usada para expressar o conceito de realidade virtual aumentada. 
2 Sigla usada para expressar o conceito de inteligência artificial. 
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educativo, desde que sejam planejados e trabalhados  de uma forma crítica, que 

possibilite a aprendizagem de uma maneira significativa ao aprendiz. 

Ademais, esta evolução histórica dos jogos, de modo especial, sua 

recente abertura para uso em sala de aula, vem a maximizar os espaços para 

introdução dos jogos digitais, em sala de aula, como mecanismo de apoio ao 

processo de ensino e aprendizagem e abrir espaço para novas tendências 

educacionais. Neste contexto, fez-se surgir a necessidade de definir-se, 

classificar-se ou mesmo caracterizar-se os jogos para nossos estudos.  
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3.1. JOGOS E A LITERATURA 

Ao longo dos tempos, diversos autores tentam explicar o que são jogos, ou até 

mesmo dividi-los em categorias, vale salientar, que este trabalho não tem por 

objetivo realizar qualquer tipo de mapeamento relacionado a definições de jogos 

ou classificações de jogos, ou mesmo de analisar profundamente a literatura, 

neste sentido julga-se oportuno, porém, apresentar algumas visões de diferentes 

autores sobre este tema. 

Huizinga (1938) um dos primeiros a escrever sobre jogos o define em 

sentido geral, como sendo um fenômeno anterior a própria cultura 

ultrapassando as fronteiras dos seres humanos, ou em momentos de definições 

mais especificas como fenômeno cultural e não biológico. 

Outros autores, porém, não se limitaram as definições propostas por 

este autor, e definiram jogos como: 

 Uma forma privilegiada de expressão infantil (GULTON, 1968); 

 Atividade livre que tem o seu fim em si mesma (STERN, 1977); 

 Origina-se nos primeiros jogos de perda e recuperação, encontro e 

separação (ABERARTURY, 1988); 

 O jogo cumpre o papel de conhecer melhor a própria cultura e valorizá-la. 

(GENERELO e PLANA, 1996). 

Dentre os autores que definiram jogos, desataca-se ainda a visão de 

Piaget (1978) abordando jogos como uma forma da criança adaptar através das 

atividades lúdicas, as brincadeiras à realidade e os fatos a esquemas de seu 

cotidiano, e, por conseguinte, encontrar nos jogos uma forma lúdica de 

aprender.  

Na sequencia apesenta-se de forma simplificada algumas classificações 

denotadas aos jogos, onde autores buscam separar os jogos por categorias ou 

tipos, as quais apresenta-se a seguir, uma rápida amostra dessas classificações.  

Piaget (1978) classificou jogos em jogos de exercício, jogos simbólicos e 

jogos de regra, que são apresentados pelo autor como mostra-se na sequencia: 

 Jogos de exercício – processa-se temporalmente em explorações. 

(andar de bicicleta, brincar solitariamente); 
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  Jogos simbólicos - predomina o processo de assimilação das coisas às 

atividades do sujeito. Interpretar jogos que representam atividades que 

fazem parte do cotidiano; 

  Jogos de Regras - São jogos normalmente sociais, os participantes 

devem aceitar as regras pré-estabelecidas e/ou as mudanças necessárias 

que podem ser negociadas no momento. 

Os jogos são também classificados por alguns autores segundo sua 

origem: 

 Jogo tradicional - transmitidos de geração em geração, (...) Esses 

jogos permitem uma ótima aproximação das múltiplas culturas. Favorece 

a: aproximação entre gerações; conhecer a sua cultura, costumes, e 

códigos tradicionais cultura; 

 Jogos autóctones - são assim denominados por que são caracterizados 

pela circunstância de serem próprios de uma determinada região, não 

ultrapassando, na maioria das vexes, os seus limites geográficos; 

 Jogos populares - engloba aqueles jogos que vêm de uma determinada 

classe social.  

Os jogos podem ser caracterizados ainda do ponto de vista quantitativo 

ou qualitativo, neste sentido os jogos são subdivididos em: 

 Jogos solitários - se caracterizam pela atividade que o jogador exerce 

sozinho; 

 Jogos de espectadores ou de comportamento observador - o 

jogador exercer a função de observador de outras crianças brincando; 

 Jogos paralelos - Os jogadores continuam em suas atividades 

solitárias; 

 Jogos associativos - Sociabilização nas atividades lúdicas por parte 

dos jogadores; 

 Jogos cooperativos - Os participantes concentram esforços físicos ou 

mentais para conseguirem êxito nessas atividades. 
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Classificam-se também os jogos enquanto educativos ou educacionais, 

esta classificação ocorre por meio do ponto de vista pedagógico, traçado a partir 

dos objetivos pedagógicos do educador ou do educando, como descrito a seguir. 

 Jogos de treinamento - possuem como característica principal a 

repetição dos movimentos para que o aluno possa memorizar alguns 

conceitos ou fórmulas. 

 Jogos estratégicos - levam em conta hipóteses formuladas através da 

dedução das jogadas - raciocínio dedutivo. 

 Jogos de construção - busca construir conceitos e se enquadram 

como um dispositivo de tendência pedagógica construtivista. 

 Jogos de aprofundamento - tem como objetivo revisar e ampliar 

conhecimentos. 

Outras classificações também são feitas sobre jogos, porém optou-se por 

não aprofundar-se em outras categorizações, tendo em vista o objetivo deste 

trabalho, que como elucidado, não se trata de apresentar este tipo de proposta, e 

sim, trabalhar dentro do contexto aqui já apresentado, em específico com jogos 

tradicionais e jogos digitais, que a seguir busca-se fazer uma análise 

comparativa entre eles. 
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3.2.  JOGOS TRADICIONAIS     X     JOGOS DIGITAIS 

Na visão de Piaget, jogos tradicionais são jogos transmitidos de geração em 

geração e permitem uma ótima aproximação das múltiplas culturas favorecendo 

a aproximação entre gerações, outros autores, porém, definem jogos 

tradicionais como sendo jogos de tabuleiro que possam ser jogados de forma 

física, ou ainda, como jogos que não sejam digitais. 

Neste trabalho, o conceito de jogo tradicional é tido baseado em recortes 

da teoria de Piaget, porém recebendo fragmentos das definições de outros 

autores como Santos et al. (2013). Neste sentido, para este trabalho, nossa 

concepção de jogos tradicionais, são jogos físicos (que se possam ter acesso 

físico aos materiais usados no jogo), que passam de geração em geração e não 

sejam digitais. 

Jogos digitais por sua vez, são definidos na literatura por diversos 

autores, Schuytema (2008), define jogo digital como uma atividade lúdica 

formada por ações e decisões que resultam numa condição final. Para este 

autor, tais ações e decisões são limitadas por um conjunto de regras e por um 

universo, que no contexto dos jogos digitais, são regidos por um programa de 

computador. 

Battaiola (2000) afirma ainda que o jogo eletrônico é composto de três 

partes: enredo, motor e interface interativa. Neste contexto, Balasubramanian e 

Wilson (2006), definem jogos digitais como ambientes atraentes e interativos 

que capturam a atenção do jogador ao oferecer desafios que exigem níveis 

crescentes de destreza e habilidades. Para este trabalho, o conceito que mais se 

adapta é o conceito apresentado por Balasubramanian e Wilson (2006). 

Ao longo dos tempos diversas pesquisas vêm sendo realizadas no intuito 

refletir sobre o uso de jogos tradicionais ou jogos digitais na educação, porém 

poucos trabalhos traçam comparações entre estes jogos. Sabe-se, no entanto, 

que tomando por base os estudos de Cabreira e Aquino (2006) e Santos et al. 

(2013), entre outros, que ambos os jogos podem ser usados de forma positiva no 

ensino, bem como o parcial esquecimento dos jogos tradicionais em 

comparação aos jogos digitais. 

Nesta perspectiva, este trabalho aborda a comparação entre estas 

diferentes perspectivas, bem como a união entre estas perspectivas, 
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vislumbrando as comparar, bem como propor o seu uso como técnica de 

desenvolvimento de jogos para educação, neste sentido, os jogos e seu uso na 

educação são abordados na seção subsequente. 

 

3.3.  JOGOS E EDUCAÇÃO 

Acreditava-se que os jogos não poderiam ser utilizados em favor da educação, 

afinal os jogos (jogos digitais em especial), tomam uma grande quantidade de 

tempo dos jogadores, tempo este, que poderia ser utilizado para outros afazeres, 

inclusive em estudos, Kirriemuir e Mcfarlane (2004) destacam que isso gera 

reclamações entre pais e professores, pois gostariam que seus filhos e 

estudantes aplicassem nos estudos o mesmo nível de atenção e 

comprometimento dedicado aos jogos, tal comportamento pode ser observado 

até os dias atuais. 

Corroboram com esta argumentação o recente episódio com a então 

Ministra da Cultura, Marta Suplicy, durante a apresentação do projeto “Vale-

Cultura”, no dia 19 de fevereiro de 2013, em que ela justificou: “eu não acho que 

jogos digitais sejam cultura” Silveira e Rolim (2013). 

Em detrimento a estes pensamentos, outras pesquisas apontam que os 

jogos digitais podem ser usados de forma positiva em favor da educação, 

evidentemente que se forem usados de forma estruturada, com um aparato 

pedagógico e psicopedagógico, como destacado por Prieto e Trevisan (2005) que 

enfatiza o fato de que os jogos devem possuir objetivos pedagógicos, e sua 

utilização deve estar inserida em um contexto e em uma situação de ensino, 

baseados em uma metodologia que oriente o processo através da interação, da 

motivação e da descoberta, facilitando a aprendizagem de um conteúdo. 

No cenário que aborda o uso de jogos digitais como recurso de apoio ao 

processo de ensino e aprendizagem, julga-se necessário aludir-se às abordagens 

de Jenkins (2006) o qual defende que para os indivíduos possam conviver 

harmoniosamente, bem como socializar e aprender devem possuir algumas 

caraterísticas como: espírito de jogador; performance; simulação (habilidade de 

interpretar e construir modelos dinâmicos de processos do mundo real); 

apropriação; multitarefa; cognição distribuída; inteligência coletiva; senso 

crítico; navegação transmídia; networking; negociação; e visualização. 
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A maioria destas habilidades, segundo Mattar (2010), tem sido muito 

pouco ensinada nas escolas e muito mais praticada pelos jovens nos momentos 

de lazer, em games e mundos virtuais. O autor aborda que o modo de 

funcionamento dos games é semelhante ao modo como as novas gerações 

aprendem, inferindo então que os jogos digitais podem e devem ser usados 

como recurso de apoio ao processo de ensino e aprendizagem. 

A exemplo disto, destacam-se obras como a de Silva Neto et al. (2013) 

que aponta o uso de jogos como agente facilitador do processo de ensino e 

aprendizagem, mostrando ambientes que proporcionam brincadeiras neste 

sentido, bem como apresenta a realização de um projeto com uso de jogos em 

sala de aula, e apresenta resultados positivos neste sentido.  

Constata-se assim, que os jogos digitais podem ser usados como uma 

valiosa ferramenta para o processo de ensino e aprendizagem, independente da 

disciplina, visto que os benéficos trazidos pelo uso destes jogos vão além da 

passagem técnica de um determinado conteúdo, trabalhando na verdade com o 

raciocínio lógico e o pensamento cognitivo dos jogadores.  

Neste contexto da educação, nosso trabalho se inseriu junto ao ensino 

da matemática, em especifico como facilitador da disciplina, que de acordo com 

Dias (2010) é uma das disciplinas que mais sofrem com dificuldade de 

compreensão e desinteresse por parte dos estudantes, e Figueiras Silva (2013) 

acrescenta que a mesma tem por reconhecida característica o fato de ser 

habitualmente apontada como uma disciplina difícil de ser estudada, complexa 

de ser aprendida e implexa de ser ministrada. 

Uma das causas da problemática que envolve a dificuldade na 

aprendizagem, concentra-se na abstração que envolve os conteúdos da 

disciplina, elucida Fiorentinie e Lorenzato (2006). Estes autores defendem que 

os estudantes aprendem a resolver/interpretar melhor problemas matemáticos 

por meio de materiais manipulativos, desenhos, esquemas ou jogos, notando-se 

assim grande importância na utilização deste último. 

Neste contexto, Santana (2007) aponta que com a ampliação do uso dos 

recursos computacionais na educação, muitas são as oportunidades que se 

abrem para uma aprendizagem motivadora e moderna. Neste âmbito é que se 

inserem os jogos digitais como mecanismos de apoio ao processo de ensino e 
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aprendizagem da disciplina de Matemática, que segundo Alves (2013) são 

capazes de criar um ambiente de ensino atrativo e agradável. 

Para Figueiras Silva (2013), esse tipo de ambiente auxilia na edificação, 

fixação e aplicação de conceitos abstratos, além de corroborar para o 

aprimoramento do raciocínio lógico e para a resolução de problemas de 

Matemática. Sendo assim, por meio do jogo, atrelados a metodologia usada pelo 

professor é possível abordar os conceitos da disciplina de Matemática de uma 

forma lúdica e atrativa. Na subseção que segue, será abordada a problemática 

que envolve os jogos digitais na educação. 

 

3.4.  JOGOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO E SUAS PROBLEMÁTICAS 

Atualmente, pesquisas demonstram uma série de benefícios de incluir os jogos 

digitais no processo ensino-aprendizagem, apontando possibilidades de ser um 

rico instrumento para a construção do conhecimento, transformando o ato de 

jogar em ato de aprender e ensinar, construindo os objetivos necessários para se 

alcançar a aprendizagem, como elucidado por Medeiros et al. (2013). 

Anteriormente, observa-se de acordo com Falkembach (2007) apud. 

Medeiros et al. (2013), que mesmo um jogo bem projetado pode ter algumas 

desvantagens, tais como: se não for bem aplicado perde o objetivo; nem todos os 

conceitos podem ser explicados por meio dos jogos; se o professor interferir 

com frequência, perde a ludicidade; e se o aluno for obrigado a jogar por 

exigência do professor, o aluno fica contrariado. 

Ainda neste sentido, experiências como as de Cabreira e Aquino (2006) 

levam a discursão sobre o processo de virtualização do saber, em uma 

perspectiva de substituição das atividades tradicionais, por atividades ligadas as 

tecnologias digitais, apontando inclusive que os professores, por vezes se 

sentem impotentes ao levar um jogo tradicional a sala de aula, e os estudantes 

não aderirem a atividade que segundo Santos et al. (2013) se sentem mais 

atraídos por atividades ligadas as TDIC. 

Diante desta problemática é que insere-se a virtualização de jogos para 

o ensino, onde de acordo com Santos et al. (2013) através desta técnica é 

possível unir os princípios pedagógicos contidos nos jogos tradicionais, outrora 
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usados de forma positiva no ensino, às novas mídias presentes no contexto 

social atual. Sendo assim, o processo ora abordado, visa basicamente criar 

versões digitais para jogos tradicionais que tenham sido usados de forma 

positiva no ensino, mas por ventura ainda não tenham sido criados/recriados 

em versão digital, mantendo nestes os seus aspectos pedagógicos e 

psicopedagógicos da versão tradicional, ao mesmo que o colocando em uma 

mecânica de games contemporâneos. 

Nesta perspectiva, o trabalho ora apresentando tem por objetivo 

principal, submeter um jogo ao processo de virtualização e o observar de forma 

criteriosa durante seu uso como mecanismo de apoio ao processo de ensino e 

aprendizagem. O processo que seguiu-se, para atingir este objetivo é descrito 

nas seções referentes à metodologia, apresentados na sequencia deste trabalho. 

A partir da seção seguinte, dar-se-á uma abordagem a metodologia seguida na 

realização deste trabalho. 
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4. METODOLOGIA DE TRABALHO 
 

A realização deste trabalho foi dividida em três etapas principais, sendo 

estas subdividas em outras etapas correlacionadas, as etapas principais foram 

definidas como: Pesquisa, desenvolvimento e aplicação.  

O jogo apresentado neste trabalho, segundo denominação de Piaget, 

associa-se aos jogos de regra, sendo também um jogo tradicional, pois é um jogo 

que passa de geração para geração, onde este trabalho busca criar uma versão 

digital para este jogo, permitindo que o mesmo possa ser atribuído também a 

esta nova geração. 

Isto nos faz refletir que o jogo trabalhado no projeto pode ser 

considerado um jogo solitário, pois caso deseje, o jogador pode jogar sozinho, 

testando em quantas jogadas ou em quanto tempo poderá atingir objetivo, ao 

mesmo tempo em que pode ser classificado como associativo, pois dois 

jogadores ou duas equipes de jogadores podem jogar o mesmo de maneira 

paralela, cada um/ cada equipe responsável por suas próprias jogadas, de 

maneira a disputar um jogador contra outro, ou ainda uma equipe contra outra. 

Em sua classificação, o jogo ora apresentado encaixe-se então como um 

jogo de construção, pois o mesmo busca fazer com que o estudante perceba e 

construa conceitos sobre divisão de números inteiros, assim como um jogo de 

aprofundamento, pois pode ser trabalho pelo professor como uma ferramenta 

capaz de revisar os conhecimentos até então obtidos pelos estudantes ao mesmo 

que ampliar seus conhecimentos. 

 

4.1.  A PESQUISA 

A pesquisa foi subdividida em três fases: acadêmica, na Web e a livros 

Acadêmicos, além da análise aos dados da pesquisa. Na pesquisa objetivou-se 

buscar por jogos tradicionais e jogos digitais usados no ensino da Matemática, 

com o objetivo de traçar uma análise comparativa entre os aspectos pedagógicos 

e psicopedagógicos, bem como as estruturas matemáticas contidas nos jogos 

tradicionais outrora usados de forma positiva no ensino da Matemática, em 

comparação aos jogos digitais, usados atualmente com esta mesma finalidade. 
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Isto, a fim de definir-se inicialmente 10 (dez) jogos tradicionais usados 

de forma positiva no ensino da Matemática e que ainda não tenham sido 

comtemplados com versões digitais, para análise futura e escolha de 1 (um) jogo 

para ser submetido ao processo de virtualização de jogos. 

4.1.1. PESQUISA ACADÊMICA 

Buscou-se nesta etapa, trabalhos que contemplassem ações em relação 

ao uso de jogos tradicionais e jogos digitais usados no ensino da Matemática, 

disponíveis em bases acadêmicas (ACM Digital Library, Elsevier, IEEE Xplore, 

Scopus, Springer, etc.), além dos trabalhos publicados nos anais dos eventos: 

Congresso Brasileiro de Informática da Educação (CBIE), Congresso da 

Sociedade Brasileira de Computação (CSBC). Assim, optou-se por pesquisar 

apenas textos completos nestas bases citadas seguindo o pensamento 

apresentado por Zem-Lopes et al. (2013) que as colocam como bases relevantes 

de buscas, além das classificações disponibilizadas plataforma CAPES. 

O uso de objetos de aprendizagem, como os jogos digitais, são 

abordados de maneiras diferentes de acordo com cada país, assim, alguns países 

já tem em seu currículo, uma abordagem especifica para os jogos, por outro 

lado, em outros pais ainda não existem aberturas para a introdução de jogos 

como ferramenta de auxilio aos processos de ensino e aprendizagem. Sendo 

assim, optou-se por investigar para este trabalho, apenas trabalhos que 

abordassem projetos nacionais. 

Buscou-se então nestas fontes bibliográficas, primeiramente de forma 

manual, por textos completos que compreendessem a pesquisa “Jogos 

tradicionais usados no ensino da Matemática”.  Na sequência do trabalho, 

buscou-se nas mesmas fontes referenciadas anteriormente, ainda de forma 

manual a seguinte busca: “Jogos digitais usados no ensino da Matemática”. 

Uma vez com estes trabalhos separados, analisou-se cada um deles, por 

meio da leitura de seu titulo e resumo, a fim de identificar e retirar da pesquisa 

trabalhos que não tratem de jogos usados com a finalidade que foi exposta 

anteriormente. Por meio de tal pesquisa foi possível identificar uma série de 

jogos tradicionais, usados de forma positiva no ensino da Matemática e não 

foram recriados em versão digital. Esta pesquisa, bem como os resultados desta 

fase da pesquisa, são descritos em Santos e Silva Junior (2014).  
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4.1.2. PESQUISA NA WEB 

Na web, realizou-se a mesma busca anterior, porém em bases de dados na 

internet, optou-se por utilizar a plataforma de buscas “Google”, com o objetivo 

de encontrar jogos tradicionais ou jogos digitais usados no ensino da 

Matemática, bem como outros tipos de trabalhos relacionados que pudessem 

nos levar a trabalhos ligados a nosso eixo de pesquisa, ainda com o objetivo de 

traçar uma comparação entre os jogos tradicionais e os jogos digitais usados no 

ensino da Matemática. 

Em sua execução, procurou-se no sistema de busca supracitado pelas 

mesmas chaves de busca anteriormente mostradas. Nesta etapa nos deparamos 

com uma quantidade de aproximadamente 100 (cem) trabalhos relacionados a 

primeira chave de busca  outros 100 (cem) relacionados a segunda chave de 

busca3. 

Os resultados gerados nesta pesquisa foram mais abrangentes, com isso, 

foram separados por categorias, a fim de facilitar a análise por parte dos 

profissionais anteriormente citados que ajudaram neste trabalho. Estas 

categorias são dispostas na sequencia: 

 Categoria 1: Artigos científicos completos e artigos científicos resumidos - 

nesta categoria estão colocados os materiais referentes a artigos 

científicos completos ou resumidos disponíveis em anais eletrônicos de 

revistas e eventos qualificados pela CAPES. 

 

 Categoria 2: Textos informativos e discussões - nesta categoria atribuiu-

se  os resultados que nos levaram a textos informativos ou discursivos 

sobre o assunto, encontrados em blogs  e sites diversos.  

 

 Categoria 3: TCC4,  monografias e relatos de experiência - nesta categoria 

estão atribuídos os resultados atribuídos a TCC,  monografias e relatos de 

                                                   
3 A busca por trabalhos em bases de pesquisa na Web como a pesquisada, pode gerar resultados 
muito abrangentes e que não se assemelhem a nossa proposta de trabalho, para reverter este 
efeito colateral, usamos mecanismos disponíveis na própria plataforma. 
 
4 Sigla usada para referir-se a Trabalho de conclusão de curso, este termo é usado de forma 
diferente de acordo com local, instituição, nível, etc. Neste trabalho este termo se refere a 
trabalhos de conclusão de cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. 
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experiência disponíveis  especialmente em repositórios de universidades 

e sites de modo geral. 

 

 Categoria 4: Jogos e outras atividades para o ensino de Matemática - 

nesta categoria estão associados os itens que nos levaram a sites e blogs 

que disponibilizam jogos  outros divertimentos matemáticos para serem 

jogados ou usados online ou off-line.  

 

 Categoria 5: Cursos, ambientes de aprendizagem, anais de eventos e 

revistas - esta categoria faz referencia a materiais como sites que 

disponibilizam cursos, ambientes virtuais de aprendizagem e anais de 

eventos ou revistas relacionadas ao tema de nosso texto.  

 

 Categoria 6: Itens indisponíveis ou corrompidos - esta categoria faz 

referencia aos materiais  indisponíveis que encontrou-se em nossa 

pesquisa, foram atribuídos a esta categoria todos os links defeituosos 

(ignorando o tipo do erro).  

 

 Categoria 7: Outros - nesta categoria estão associados links que nos 

levaram a outros matérias relacionados ao assunto, como vídeos, 

apresentações, currículos, perfis em redes sócias (relacionados ao 

assunto), etc. Estes materiais foram colocados em categoria denominada 

“outros” em função de aparecerem em quantidade insignificante em 

nossa pesquisa. 

 

Todos os itens desta pesquisa foram também separados em repositório 

próprio separados por categoria e data/hora de acesso, com o objetivo de 

facilitar a análise futura. Os profissionais que fizeram a análise tiveram atenção 

especial com a 4ª (quarta) categoria deste trabalho, levando em consideração 

que o principal objetivo desta pesquisa, foi analisar de forma qualitativa os jogos 

tradicionais já usados no ensino da Matemática e jogos digitais usados na 

contemporaneidade com os mesmos objetivos. 
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Ainda em busca de resultados que nos permitissem realizar uma busca 

ainda mais aprofundada no que se diz respeito aos jogos tradicionais e os jogos 

digitais, também foram abordados os resultados advindos de livros didáticos 

acadêmicos, esta fase de nossa pesquisa, é descrito na subseção seguinte. 

 

4.1.3. PESQUISA AO LIVRO ACADÊMICO 

Neste nível de pesquisa, analisaram-se os livros “Matemática Magia y 

Mistério”, “Mais Jogos e Atividades Matemáticas do Mundo Inteiro” e “Le 

Dictionnare Pemguin des curosites géométriques”, que tratam de jogos para o 

ensino da Matemática, bem como apresentam uma série de jogos tradicionais 

usados de forma positiva no ensino da Matemática. Analisaram-se ainda o livro 

“Game Over – Jogos e violência” que apresenta um apanhado de como os jogos 

digitais vem sendo usados como recurso de apoio ao ensino e aprendizado. 

Esta etapa foi viabilizada, em função da observação feita por parte dos 

profissionais de Matemática, os mesmo afirmaram que é relevante a pesquisa ao 

livro didático, por saber-se que como aponta Silva (1998) o livro didático vem 

sendo usado com mais frequência no Brasil desde a década de 1960, além de 

acreditar-se que o livro didático, ainda vem ocupando um papel central no 

cenário acadêmico, mesmo diante das novas tecnologias. 

Os livros escolhidos para realização desta pesquisa foram baseados na 

opinião dos profissionais envolvidos neste trabalho, bem como por meio de 

pesquisa realizada em busca de livros que abordem o uso de jogos tradicionais 

e/ou digitais usados no ensino da Matemática. Os livros escolhidos para 

permear nossa pesquisa ao livro didático foram: “Matemática Magia y Mistério”, 

“Mais Jogos e Atividades Matemáticas do Mundo Inteiro”, “Le Dictionnare 

Pemguin des curosites géométriques” por apresentarem uma série de 

brincadeiras, curiosidade e jogos tradicionais Matemáticos usados em sala de 

aula, além do livro “Game Over – Jogos e violência” que apresenta um 

apanhado de como os jogos digitais vem sendo usados como recurso de apoio ao 

ensino e aprendizado. 
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4.2. FASE DE DESENVOLVIMENTO DO JOGO 

Na fase desenvolvimento do projeto, o jogo tradicional selecionado por meio das 

análises na fase anterior do trabalho foi então analisado por profissionais da 

área de Matemática que expuseram suas concepções a respeito do jogo e dos 

processos matemáticos contidos no mesmo. Esta fase teve a participação ainda 

de profissionais de Pedagogia e Psicologia que foram responsáveis por prover 

meios pelos quais os aspectos pedagógicos e psicopedagógicos da versão 

tradicional do jogo, fossem mantidos na versão digital do mesmo, ao mesmo 

tempo em que fosse empregado a esta versão digital, uma mecânica de games 

contemporânea. 

Nesta fase foram definidos ainda os aspectos computacionais do jogo, 

no que se diz respeito ao processo de desenvolvimento do mesmo e de sua 

interface, contando com a contribuição de profissionais da IHC5 e Engenharia 

de Software. 

Ocorreram ainda, operações importantes para a realização do projeto 

como a escolha das Engines6 e elaboração dos primeiros protótipos para 

realização dos testes iniciais entre os professores de Matemáticas e demais 

profissionais envolvidos no projeto. 

 

4.3. FASE DE APLICAÇÃO 

Na etapa de aplicação, o jogo então virtualizado foi aplicado a 10 (dez) 

estudantes com idade entre 9 (nove) e 10 (dez) anos em uma escola publica na 

cidade de São Bento do Una – PE. Esta fase de aplicação teve a participação da 

equipe de desenvolvimento do jogo, bem como do professor de Matemática da 

turma a qual foi aplicado o teste, bem como dos demais profissionais envolvidos 

no projeto. 

Nesta etapa, o jogo foi aplicado em duas situações, incialmente foi 

realizado uma aplicação “piloto” com o intuito de avaliar se as questões a serem 

respondidas pelos estudantes e as análises a serem realizadas pelos professores 

eram condizentes com o objetivo do trabalho, na sequencia foi realizado uma 

nova avaliação em caráter definitivo, avaliado os critérios computacionais de 

                                                   
5 Sigla para a denominação Interação humano-computador. 
6 Software usados para desenvolvimento de jogos. 
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interação humano-computador e os princípios pedagógicos matemáticos 

presentes no jogo. 

Neste intuito, foram aplicados questionários para os estudantes 

contendo oito questões assertivas, relacionadas à interface, memorização e 

percepções dos princípios de interface, (estas questões são mostradas na seção 

9.1 que trata da avaliação dos aspectos de interface do jogo). Ao mesmo tempo 

solicitou-se que cada um dos estudantes pudesse usar uma página de papel em 

branco a fim de realizar quaisquer cálculos necessários durantes as jogadas com 

o objetivo de análise dos fundamentos matemáticos por parte do professor da 

disciplina. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados buscou trabalhar apenas com objetos (artigos e 

livros) que abordam o uso de jogos tradicionais e/ou jogos digitais no ensino da 

Matemática, cada objeto obtido nas etapas da pesquisa foi analisado 

individualmente, com o auxilio de um profissional da disciplina de Matemática, 

bem como o apoio de profissionais da Pedagogia e Psicologia, que auxiliaram 

toda a realização deste trabalho. A pesquisa ora relatada apresentou-se como 

um survey da literatura, trazendo uma série de informações relacionadas ao 

objeto de estudo deste trabalho.  

Os resultados desta análise, permitiram realizar uma comparação entre 

os aspectos pedagógicos e psicopedagógicos, bem como as estruturas 

matemáticas dos jogos tradicionais em contraponto aos jogos digitais, estes 

resultados também são detalhados em Santos e Silva Júnior (2014)7. Neste 

trabalho foi abordado que existe uma distanciação recorrente entre os jogos 

tradicionais, em momentos passados, usados no ensino da Matemática com 

resultado comprovado, e os jogos digitais disponíveis atualmente, no que se diz 

respeito aos aspectos pedagógicos e psicopedagógicos.  

O trabalho aponta ainda, que os números de pesquisas vêm crescendo 

neste sentido, porém ainda são poucas as ações praticas como desenvolvimento, 

virtualização e avaliação destes jogos, em contexto computacional e pedagógico. 

Os resultados obtidos nesta etapa da pesquisa permitiram ainda, 

separar-se 10 (dez) jogos tradicionais usados no ensino da Matemática e uma 

série de jogos digitais usados neste mesmo sentido. Neste contexto é que 

propõe-se o processo de virtualização de jogos, em função da lacuna observada 

pelos profissionais que fizeram a análise destes jogos, lacuna esta, no se diz 

respeito aos aspectos pedagógicos e psicopedagógicos dos jogos tradicionais em 

comparação aos jogos digitais, esta disparidade é apontada por estes 

profissionais como um fator prejudicial ao uso de jogos na sociedade 

contemporânea.  

                                                   
7
 Artigo que descreve, apresenta e discute os dados da pesquisa: http://migre.me/mmzX1 
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Assim, separou-se uma série de jogos tradicionais usados de forma 

positiva no ensino da Matemática que continham os aspectos supracitados, 

porém que não se faziam disponíveis em versões digitais8. Estes jogos são 

apresentado no quadro 1 (um) deste trabalho (Jogos tradicionais sem versão 

digital).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Jogos tradicionais sem versão digital 

 

  

                                                   
8 Cabe salientar que um dos jogos apresentados tem uma versão digital disponível, porém esta 
não apresenta os aspectos que consideramos necessário para que estes jogos possam ser usados 
de forma positiva no ensino da Matemática, segundo a visão dos profissionais que colaboraram 
com o projeto. 

Quadro de Jogos tradicionais não 
disponíveis em versão digitais 

Jogos 

Conquistando com o Resto 

O retorno 

Desafios com Palitos 

Ziguezague 

Os copos 

CONTIG 

Jogo das diagonais 

Batalha naval especial 
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6. O PROCESSO DE ESCOLHA 
 

Nesta fase, cada um dos jogos separados nas fases anteriores da pesquisa, foram 

ainda submetido a uma segunda análise por parte de profissionais da área 

Matemática, estes foram responsáveis por definir um destes jogos para ser 

submetido ao processo de virtualização. 

O processo de escolha se deu inicialmente com a colaboração dos 

profissionais envolvidos, que puderam em um momento de reunião e confronto 

de opiniões, emitir suas opiniões a respeito de cada um dos jogos outrora 

escolhidos. A decisão final ficou entre os jogos: “Conquistando com resto”, “O 

Retorno” e “Desafios com Palitos”. Com esta divergência em relação aos jogos, 

deu-se a realização de uma segunda reunião entre os profissionais envolvidos no 

projeto, a fim de definir o jogo a ser desenvolvido/virtualizado. Neste sentido, 

foram discutidos os conteúdos abordados por cada um dos jogos, bem como sua 

importância perante o ensino da Matemática.  

O jogo “Conquistando com o resto” aborda conceitos de divisibilidade, 

divisão de números inteiros e fracionários e números primos, conceitos estes 

fundamentais para a compreensão de assuntos futuros da disciplina de 

Matemática, como equações, fatoração, entre outros.  

O jogo “O retorno”, por sua vez, trabalha conceitos de números inteiros, 

operações inversas e conceitos de múltiplos, assuntos também considerados 

fundamentais para a compreensão de assuntos futuros da matemática, como 

equações, gráficos entre outros. 

O jogo “Desafios com palitos”, por sua vez, aborda conceitos de figuras 

geométricas e raciocínio logico matemático, fundamentais, não apenas para a 

disciplina em questão, mas também para a resolução de problemas práticos do 

dia, por parte dos estudantes.  

Neste contexto, chegou-se a constatação de qualquer um dos jogos 

poderiam ser usados como objeto para a virtualização. Neste sentido, optou-se 

por tomar como o objeto de virtualização para realização deste trabalho, o jogo 

“Conquistando com o Resto”. Cabe salientar que os demais jogos, foram 

também submetidos ao processo de virtualização, como parte de outros estudos 
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deste mesmo grupo de pesquisadores, como é o exemplo do jogo Desafios com 

palitos, mostrados em Santos et al. (2014). 

Após a definição do jogo a ser virtualizado, deu-se inicio a fase de 

análise de requisitos e definição dos processos de desenvolvimento do mesmo, 

esta fase foi desenvolvida em parceria com o professor de Matemática e com 

uma profissional de Psicologia, estes foram responsáveis por definir os 

processos pedagógicos e psicopedagógicos que devem ser mantidos na versão 

digital do jogo. 

O jogo Conquistando com o Resto, objeto deste estudo, consiste em um 

tabuleiro com 48 casas, numeradas de forma não sequencial, onde os jogadores 

começam o jogo na casa 43 (primeira casa do tabuleiro) e jogam 

sequencialmente o dado (um jogador por vez) dividindo o valor da casa em que 

se encontra, (incialmente casa 43) pelo valor que for obtido no dado, em seguida 

avança exatamente o quantitativo de casas correspondente ao resto desta 

divisão, o jogo em seu formato tradicional é apresentado na figura abaixo. 

54 23 17 88 76 35 62 97 49 67 29 94 

45           41 

81  19 71 44 51 80 96 fim   73 

26  98         58 

34  39 86 21 0 75 33 18 95 61 30 

59            

83 12 91 11 65 52 77 15 36 24 43  

Figura 1: Conquistando com o resto (versão tradicional). 

Exemplo: caso o jogador esteja na casa 43 e no dado seja sorteado 4, 

divide-se 43 (valor da casa) por 4 (valor do dado), e avança a quantidade de 

casas correspondente ao resto dessa divisão (3). Neste caso o jogador iria para a 

casa 15 (Terceira casa do tabuleiro), vence o jogo quem chegar à casa 96 (ultima 

casa do tabuleiro) primeiro. 

Este jogo era usado como mecanismo de apoio ao ensino de divisão, 

propiciando aos estudantes uma forma lúdica e divertida de compreender de 
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forma implícita ao jogo determinados conceitos fundamentais a operações de 

divisão. 
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7. DEFINIÇÃO DE REQUISITOS E ESCOLHA DAS FERRAMENTAS DE 

DESENVOLVIMENTO 

 

Neste processo de discussão, onde se definiu nosso objeto de estudo (o jogo 

Conquistando com o resto), bem como os parâmetros pedagógicos e de interface 

para a virtualização desse jogo, passou-se ao processo de escolha do paradigma 

de desenvolvimento a ser usado neste trabalho, onde a metodologia de 

desenvolvimento escolhida foi a de Engenharia de Software Iterativa, por 

permitir um desenvolvimento dinâmico e não sequencial, facilitando possíveis 

correções, tanto no que diz respeito à parte computacional quanto à pedagógica. 

A metodologia adotada é caracterizada como uma metodologia clássica, 

que permite o desenvolvimento do sistema em partes separadas, onde estas 

partes separadas podem ser incrementadas e unidas ao longo do processo de 

desenvolvimento, como direciona Sommerville (2007). Esta escolha permitiu a 

equipe de desenvolvimento, desenvolver de forma separada diferentes partes do 

software, como itens de interface e itens relacionados à programação, e uni-las 

futuramente, bem como realizar testes em partes separadas do software. 

Na sequência, buscou-se definir a engine a ser utilizada. Onde a escolha 

deu-se a partir da análise de 4 engines, as quais estão colocadas a seguir: 

 A primeira ferramenta analisada foi a Game Maker9, que é um motor de 

jogo proprietário, desenvolvido pela YoYo Games, que pode criar jogos 

em 2D, 3D, jogos online e programas. Esta ferramenta, em sua versão 

gratuita, não exige programação via linhas de comando, porém os jogos 

desenvolvidos na mesma, não são suportados por ambientes mobile, bem 

como outras plataformas além de Windows. 

 

 A segunda ferramenta analisada foi a Construct 210, ferramenta de 

desenvolvimento de jogos 2D desenvolvida pela Scirra. Esta ferramenta, 

em sua versão gratuita permite o desenvolvimento de jogos 2D para 

diversas plataformas, inclusive mobile, permitindo ainda o 

desenvolvimento para sistemas online como Google Play e Facebook. 

                                                   
9 Para mais informações, consultar: www.yoyogames.com 
10 Para maiores informações, consultar: www.scirra.com 
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Esta ferramenta oferece diversos recursos de programação, como 

variáveis, estruturas de decisão e repetição, arrays, entre outras, além de 

não exigir programação via linhas de comando. 

 

 A terceira ferramenta analisada foi a Unity11 desenvolvida pela 

comunidade Ayatana e adaptado pela Canonical Ltd. Esta ferramenta 

permite em sua versão gratuita, o desenvolvimento de gemes em 2D e 

3D. A ferramenta permite o desenvolvimento de games para plataformas 

como Windows 8, Windows Phone 8 e BlackBerry 10, bem como 

desenvolvimento de jogos para Web. A mesma, usa programação via 

código. 

 A quarta e ultima ferramenta analisada foi a Unreal Development Kit 

(UDK)12, desenvolvida pela Epic Games. Esta permite o desenvolvimento 

de games para plataformas como Microsoft Windows, Linux, Mac OS e 

Mac OS X, além de outras plataformas mobile, porém não é suportável 

para web. Esta ferramenta também não exige a programação via código. 

Em função das observações relatadas pelos professores de Matemática e 

pelos profissionais de Psicologia nas fases anteriores do trabalho, bem como 

pela necessidade de um desenvolvimento ágil do game, optou-se por trabalhar 

com a segunda ferramenta analisada (Construct 2).  

Tal escolha se deu pelo fato desta ferramenta também dispor de uma 

documentação simples e uma grande quantidade de tutoriais disponíveis de 

forma gratuita na internet, sua programação drag-and-drop e baseada em 

eventos foi outro fato que veio a facilitar programação das ações do jogo, bem 

como, sua facilidade para o desenvolvimento multiplataformas, mesma permite 

ainda o uso de programação via código, fazendo uso da linguagem Web GL, para 

a renderização de imagens, para a programação de determinadas ações do jogo.  

Usou-se ainda na fase de desenvolvimento o software Corel Draw13, 

programa de desenho vetorial bidimensional para design gráfico, que nos 

permitiu criar as imagens usadas no jogo. 

                                                   
11 Para maiores informações, consultar: www.unity3d.com 
12 Para maiores informações, consultar: www.unrealengine.com/udk/ 
13 Para maiores informações, consultar: www.corel.com 
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Apresenta-se a seguir, as figuras das ferramentas apresentadas 

“Construct 2 - Tela inicial” e “Corel Draw X6 - Tela inicial”, respectivamente 

figura 1 e figura 2.  

 
Figura 2: Construct 2 – Tela Inicial 

 
Figura 3: Corel Draw X6 – Tela Inicial 
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8. DESENVOLVIMENTO DO JOGO 

 

Fazendo uso das ferramentas de desenvolvimento anteriormente mostradas, de 

acordo com o paradigma supracitado, deu-se inicio ao desenvolvimento do jogo, 

projetado em 4 (quatro) telas. A seguir são apresentados os detalhes de cada 

uma das telas: 

• Tela Inicio: Na tela inicio os jogadores tem sua primeira interação com o 

jogo, bem como podem escolher o caminho inicial que irá percorrer no 

mesmo, opções de áudio e fluxo em geral, na sequencia (figuras 4 e 5 

respectivamente) apresenta-se a tela inicio em formato de 

desenvolvimento na ferramentas Construct 2, bem como, a mesma em 

funcionamento14. 

 

Figura 4:Tela inicio em Desenvolvimento 

 

 

Figura 5: Tela inicio em Funcionamento 

 

                                                   
14 A titulo de curiosidade mostraremos as telas em funcionamento através do navegador “Google 
Chrome”. 
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• Tela Regras: Nesta tela são apresentadas e exemplificadas as regras do 

jogo (descritas na seção 10) deste texto. Esta tela assume uma 

importância significativa para o jogo, pois segundo os professores da 

disciplina de Matemática, é fundamental que se conheçam as regras do 

mesmo para uma boa jogabilidade. A tela Regras é apresentada nas 

figuras 6 e 7 (respectivamente) deste texto, em modo de edição no 

software Construct 2 em modo de funcionamento. 

 

Figura 6: Tela regras em fase de Desenvolvimento 

 

 

Figura 7: Tela regras em Funcionamento 

 

• Tela Créditos: Tela que apresenta as informações dos desenvolvedores da 

versão digital do jogo. Esta tela é apresentada em modo de 

desenvolvimento na figura 8 e em funcionamento na figura 9. 
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Figura 8: Tela Créditos em Desenvolvimento 

 

Figura 9: Tela Créditos em Funcionamento 

 

• Tela Jogo: Nesta tela é apresentado o jogo. Esta assume fundamental 

importância para o mesmo, pois é nela que está colocado o objeto 

principal do software desenvolvido, “o jogo”. Esta tela é apresentada na 

figura 10 deste texto, em modo de edição no software Construct 2 e em 

funcionamento da figura 11. 

 

 

Figura 10: Tela Jogo em Desenvolvimento 
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Figura 11: Tela Jogo em Funcionamento 
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9. AVALIAÇÃO DO JOGO 

 

O jogo ora apresentado foi avaliado de forma qualitativa e quantitativa em duas 

perspectivas, sendo elas computacional, no que tange a avaliação de aspectos 

ligados a interface gráfica e aspectos pedagógicos, no que se refere a análise dos 

aspectos matemáticos abordados no jogo.  

Neste sentido, para a realização desta avaliação foi escolhido de forma 

aleatória um grupo de 10 estudantes (entre 40) de uma turma de 6ª série 

(quinto ano) locada em uma escola publica estadual do Agreste pernambucano, 

a turma foi escolhida de acordo com os descritores da que contemplavam os 

assuntos abordados no jogo.  

Durante a avaliação, estiveram presentes realizando observações um 

professor de Matemática, bem como parte da equipe de desenvolvimento do 

projeto. Inicialmente cada um dos estudantes pôde jogar livremente durante 

cerca de 30 minutos, a cada um destes estudantes foi entregue um papel para 

ser usado como rascunho caso necessitasse, durante a avaliação foi pedido que 

cada um destes estudantes pudessem registrar nos papeis do rascunho as 

operações provenientes do decorrer do jogo para que fossem analisados pelo 

professor de Matemática.  

9.1. AVALIAÇÃO DO JOGO: ASPECTOS DA INTERFACE 

Na avaliação da interface, os estudantes responderam a um total de oito 

questões (assertivas) definidas pelo profissional de IHC, as questões envolveram 

itens de interface relacionados à aprendizagem, memorização e conforto visual. 

Optou-se por realizar esta avaliação de forma quantitativa, fazendo uso da 

escala de Likert, que de acordo como Fialho (2007) permite mostrar qual o grau 

de concordância e/ou discordância do usuário em relação aos elementos 

funcionais de determinado objeto. As assertivas respondidas pelos estudantes 

são descritas no quadro 2 (Lista de Assertivas). 
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Lista de Assertivas 

Assertivas Assertiva 

1 O jogo reconhece meus toques no mouse e teclado. 

2 As cores do jogo são agradáveis. 

3 Entendi o que cada ícone representa. 

4 A interface possui poucas informações. As informações são de fácil 
entendimento. 

5 Entendi rapidamente o que deveria fazer no jogo. 

6 É mais fácil aprender matemática com o jogo Conquistando com o 
Resto. 

7 O jogo é motivador e me deixam com vontade de continuar. 

8 Instalaria o jogo no meu computador ou dispositivo móvel e 
recomendaria a um amigo. 

Quadro 2: Lista de Assertivas 

Para cada uma das assertivas apresentadas, os estudantes puderam 

escolher entre cinco diferentes alternativas, como sugerido por Fialho (2007). 

As opções disponibilizadas para cada uma das questões foram: Concordo 

Fortemente (CF); Concordo (C); Indeciso (I); Discordo (D); Discordo 

Fortemente (DF). No quadro 3 são aprestados os resultados colhidos durante a 

avaliação. 

Resultados Quantitativos da Interface 
Assertiva/ Opção CF C I D DF 
Assertiva 1 20% 60% 10% 10% 0% 
Assertiva 2 10% 60% 30% 0% 0% 
Assertiva 3 40% 20% 30% 10% 0% 
Assertiva 4 20% 40% 40% 0% 0% 
Assertiva 5 20% 20% 50% 10% 0% 
Assertiva 6 50% 50% 0% 0% 0% 
Assertiva 7 50% 40% 10% 0% 0% 
Assertiva 8 70% 30% 0% 0% 0% 

Quadro 3: Resultados Quantitativos da Interface 

Os resultados obtidos nesta etapa da avaliação oportunizaram perceber 

que o jogo reconhece os movimentos e toques realizados pelos jogadores, 

tornando fácil a realização de jogadas, bem como a aceitação dos estudantes em 

relação às cores do jogo, torando agradável o ato de jogar e, por conseguinte, 

corroborando para que o mesmo possa permanecer por mais tempo no jogo. 

O entendimento por parte dos jogadores no que cerne os ícones e 

representações presentes no jogo, bem com a presença de poucos itens e 

informações de interface foi outro fato que permitiu aferir a boa jogabilidade 

presente no jogo. 
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A maioria dos jogadores não compreendeu de forma rápida o que 

deveria fazer no jogo, esta informação nos permitiu indagar se o problema 

relacionado a esta percepção estava no fato do jogo não dispor de mecanismos 

que permitissem esta compreensão por parte dos estudantes, ou se esta 

problemática estava ligada aos conhecimentos prévios dos estudantes em 

relação ao conteúdo abordado, visto que se pôde observar que o jogo apresenta 

poucas informações de interface e cores agradáveis, proporcionado fácil 

entendimento do mesmo. 

Percebeu-se ainda, de acordo com os dados desta avaliação que a 

maioria absoluta dos estudantes, concordou que foi mais fácil compreender os 

assuntos de Matemática com o uso do jogo, bem como acreditam que o mesmo é 

motivador e os instigam a permanecer por mais tempo no jogo. 

A maioria absoluta concordou também que instalaria o jogo em seu 

dispositivo móvel, ou em seu computador, demostrando que os mesmos se 

mostraram satisfeitos com o jogo, motivados para continuar a jogar e dispostos 

a continuar a aprender os conceitos apresentados no jogo. Na subseção seguinte 

apresenta-se a avaliação qualitativa realizada no que cerne os aspectos 

pedagógicos matemáticos do jogo. 

 

9.2. AVALIAÇÃO DO JOGO: ASPECTOS PEDAGÓGICOS MATEMÁTICOS 

A avaliação dos aspectos pedagógicos matemáticos foi realizada de forma 

qualitativa, neste sentido, as folhas de rascunho entregue aos estudantes foram 

analisadas pelo professor de Matemática, com o intuito de interpretar 

matematicamente as anotações feitas pelos estudantes, de acordo com a 

proposta do jogo, o mesmo foi ainda responsável por aferir uma série de 

informações concernentes à validação da proposta do jogo. 

Observou-se que todos os estudantes, utilizaram a folha de rascunho 

para realizar alguns cálculos necessários para a conclusão das jogadas, 

denotando que houve uma união entre o tradicional e o digital no sentido que os 

estudantes não abandonaram os mecanismos didáticos tradicionais ao mesmo 

tempo em que fizeram uso de um mecanismo digital contemporâneo. 
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De acordo com o professor de que realizou a análise nos rascunhos, a 

maioria dos estudantes ao se deparar com um cálculo que resultasse em um 

número decimal, apresentaram dificuldades em utilizar o resto da divisão. Tal 

observação mostra que os mesmos apresentam dificuldades para resolver 

problemas com a operação básica matemática de divisão. 

Neste sentido, os estudantes buscaram fazer uso da operação inversa da 

divisão (multiplicação) para chegar à resolução da questão, mostrado ainda que 

os mesmos sentem mais facilidade de resolver problemas de divisão, por meio 

da operação de multiplicação, a figura 12 que apresenta um conjunto de 

operações recortadas dos rascunhos dos estudantes, mostram de forma clara 

estas observações feita pelo professor. 

 
Figura 22: Rascunhos dos estudantes (operações inversas). 

 

Estas observações permitem levar a discussão da apropriação dos 

conhecimentos prévios destes estudantes, necessários para a resolução de 

problemas futuros levando em consideração que para resolver os cálculos de 

divisão, se faz necessário o domínio das operações anteriores (multiplicação, 

subtração e adição), como questionado pelo professor. 

Pode-se perceber ainda, que a maioria dos discentes notou que seria 

difícil encontrar um número no dado em formato de cubo presente no jogo que 

apresentasse um divisor não exato para os números 24 e 36, fato que chamou a 

atenção de alguns destes estudantes e os fizeram questionar este fato. Tal 
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acontecimento, segundo o professor é um fato que permite ao docente 

esclarecer uma série de conceitos matemáticos, quando questionado em sala de 

aula. 

 O mesmo aconteceu em relação ao número zero, os estudantes 

chegaram a testar todas as possibilidades de divisão com relação a este número, 

para poder observar que é impossível a divisão por zero, somente depois de 

realizar todos os testes os discentes começaram a questionar este fato. Através 

desta percepção, foi possível diagnosticar que o jogo conseguiu abordar uma 

regra Matemática fundamental no que cerne os conhecimentos básicos da 

Matemática. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como afirma Alves (2005), Tarouco (2005), Mattar (2010) entre outros, o uso 

de jogos já esta cunhado como um artefato que se bem desenvolvido e bem 

aplicado, auxilia de forma grandiosa os processos de ensino e aprendizagem, 

sendo colocado como uma alternativa capaz de motivar, engajar, avaliar, ou 

mesmo preparar os estudantes, não somente no cerne dos conteúdos 

vislumbrados nos currículos escolares, mas também em toda a vida cotidiana 

dos mesmos. 

É notório também, que existe uma série de contrapontos nos aspectos 

relacionados ao desenvolvimento e aplicação destes jogos, sabe-se que se os 

mesmo não forem desenvolvidos e aplicados de acordo com metodologias que 

promovam o ensino e aprendizagem, os resultados poderão não ser 

satisfatórios. Ou ainda, quando os professores levam a sala de aula, jogos 

tradicionais, que fujam da realidade digital dos estudantes, não terão o seu 

convite ao jogo aceito pelos mesmos, muitas vezes causando um sentimento de 

frustração. 

Neste sentido, a virtualização de jogos apresenta-se como uma 

alternativa capaz solucionar esta problemática, sendo esta responsável por 

atrelar os conceitos e paradigmas pedagógicos e psicopedagógicos da versão 

tradicional de um jogo, elementos contemporâneos dos jogos digitais, 

promovendo assim uma união entre o tradicional e o digital. 

Este trabalho, promoveu uma pesquisa comparativa entre jogos 

tradicionais e jogos digitais usados na disciplina de Matemática, por meio de 

pesquisa acadêmica, pesquisa web e pesquisa ao livro acadêmico, bem como a 

participação de profissionais de Matemática, Pedagogia, Psicologia e 

Computação. Separou-se ainda, dez jogos tradicionais usados com eficácia na 

disciplina de Matemática e que não haviam sido recriados em versão digital. 

Sequencialmente, escolheu-se um jogo para ser submetido ao processo 

de virtualização, o mesmo foi virtualizado usando técnicas de Engenharia de 

Software e IHC, bem como com a participação dos profissionais anteriormente 

citados, que agregaram aspectos pedagógicos e psicopedagógicos, 

correlacionado aos descritores de Matemática, possibilitando que o jogo 
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virtualizado, fosse validado em sala de aula, por estudantes da educação básica 

sob a observação de seus professores e dos profissionais participantes deste 

trabalho. 

Os resultados obtidos oportunizaram perceber que o jogo foi aceito de 

forma positiva no contexto de estudantes e professores, percebeu-se também 

que o jogo foi avaliado de forma positiva em relação aos seus aspectos 

computacionais, de usabilidade, bem como em seus aspectos pedagógicos 

matemáticos. Destaca-se que o fato do jogo ter sido desenvolvido de acordo a 

partir de um processo de engenharia de software, unindo princípios tradicionais 

de desenvolvimento de softwares atrelados a peculiaridades relacionais a 

softwares pedagógicos, foi fundamental para o sucesso do jogo. 

Espera-se com os resultados obtidos, promover a virtualização de jogos 

como um recurso educacional capaz de unir os aspectos tradicionais aos 

aspectos digitais em favor da educação, estimulando o uso de jogos na educação, 

especialmente na disciplina de Matemática, alvo desta pesquisa. 

Como trabalhos futuros, desafia-se vivenciar novos testes em diferentes 

ambientes para este jogo, bem como submeter outros jogos tradicionais ao 

processo de virtualização além de promover novos tipos de testes e validação 

para os mesmos. 
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