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RESUMO 

Esse trabalho tem o objetivo de analisar percepções desencadeadas por professores de 

matemática da EJA . Para tanto, foi realizada uma oficina com 10 professores de 

matemática da rede municipal de educação de Itamaraju-BA. Para saber quais percepções 

foram desencadeados os professores fizeram depoimentos em áudio, que depois foram 

transcritos. A análise das percepções dos professores acerca da atividade possibilitou 

compreender que é possível utilizar jogos digitais como atividades que podem contribuir 

para a aprendizagem do aluno EJA. Por outro lado, constata-se que deve ser intensificado 

o uso de novas metodologias na formação continuada do professor.  

Palavras-chave: Jogos digitais; Formação de professores; Palavra-chave 3; Palavra-

chave 4 

 

QUESTÃO DA PESQUISA 

 A questão aqui se apresenta em forma de pergunta: A pergunta de pesquisa desse 

projeto foi elaborada do seguinte modo: Quais percepções são desencadeadas por 

professores ao empreender sua presença e mostrar-se comunicativamente no uso de 

jogos digitais como intervenção pedagógica para o ensino de matemática na EJA? 

 Para compreensão da questão aqui proposta, imagine um grupo de professores da 

EJA reunidos numa oficina planejada para uma intervenção pedagógica com jogos 

digitais, com vistas no ensino de matemática, onde cada professor poderá interagir-se com 

o jogo, talvez pela primeira vez.  Indaga-se, a percepção, as possibilidades advindas de 

uma vivência que possibilitou refletir sobre a própria ação diante da necessidade de 

colocar-se no lugar do aprendiz para ensinar.   

OBJETIVOS 

Geral: o presente estudo tem como principal objetivo compreender e analisar as 

percepções desencadeadas por professores ao empreender sua presença e mostrar-se 

comunicativamente no uso de jogos digitais como intervenção pedagógica para o ensino 

de matemática na EJA.  

Específicos:  
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 Identificar percepções de professores de matemática sobre as possibilidades do 

uso de jogos digitais na EJA.  

 Analisar as percepções desencadeadas pelos professores diante da vivência com 

jogos digitais para o ensino de matemática 

 Propor o uso de jogos digitais como uma possibilidade metodológica para o ensino 

de matemática na EJA.  

REFERENCIAL TEÓRICO 

Borin (1996) argumenta que ao integrar jogos em aulas de matemática existe a 

possibilidade de diminuir dificuldades e bloqueios apresentados por muitos alunos diante 

da abstração matemática. 

Macedo (1993) destaca que o jogo proporciona uma auto avaliação de cada jogador, ou 

seja, durante e depois do jogo, é possível que o sujeito pense sobre suas competências e 

habilidades, produzindo reflexões sobre si mesmo. 

Sartini et al. (2004), argumenta que os simuladores e jogos são atividades lúdicas que 

possibilitam apresentar os conceitos ao aluno em simulações reais. 

Rieder et al.(2005) defende que é importante pensar no jogo como um meio educacional, 

deixando de lado a ideia do jogo pelo jogo, e observando-o como um instrumento de 

trabalho. 

D’Ambrósio (2009), defende que o novo papel do professor será o de gerenciar, de 

facilitar o processo de aprendizagem e, naturalmente, de interagir com o aluno na 

produção e crítica de novos conhecimentos, e isso é essencialmente o que justifica a 

pesquisa.  

Almeida (2010) argumenta que a utilização dos recursos tecnológicos pode criar 

condições para o aprendizado; 

Rocha e Moreira (2011) argumentam que o professor deve buscar e experimentar 

diferentes recursos didáticos para o ensino de matemática com a finalidade de apoiar e 

complementar as práticas tradicionais que se resumem principalmente em aulas 

expositivas. 

Almeida (1999), numa perspectiva da formação docente, defende que não basta o 

professor selecionar o software e propor atividades a serem exploradas pelo aluno. Essa 

autora argumenta que o professor deve escolher um software que mais se adeque aos 

objetivos pedagógicos e às necessidades de aprendizagem dos alunos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

DESENVOLVIMENTO 

 Visando compreender e analisar as possíveis percepções advindas pelos 

professores da modalidade EJA sobre o uso de jogos digitais no ensino da matemática, 

foi organizada uma oficina com 10 professores da rede de ensino do município de 

Itamaraju. Nesta perspectiva, solicitou-se aos professores que fizessem duplas para 

jogarem, pois não havia um número suficiente de computadores para todos jogarem 

concomitantemente, então foi necessário o uso de um Datashow e um notebook, onde 

cada dupla jogava, enquanto os demais faziam registros, anotando as pontuações 
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realizadas nas jogadas e calculando a pontuação obtida. Para tanto, foi escolhido o jogo 

do bilhar holandês, que possibilita a aprendizagem matemática de operações no campo 

aditivo e multiplicativo.  

 
Figura 1: imagem produzida pelo autor 

 

 O jogo “Bilhar holandês”, além de ser um jogo de regras, possui níveis de complexidades, 

possibilitando que o professor utilize-o em outras oportunidades avançando também os níveis de 

conhecimentos dos alunos. Portanto, ao iniciar o jogo, os jogadores devem cadastrar seus 

respectivos nomes na interface do jogo. Em seguida, deslizar as peças com o mouse em 

direção às casas numeradas. Cada jogador terá três chances. As peças que não entrarem 

na primeira e na segunda tentativas retornarão ao ponto inicial para serem jogadas 

novamente. Ao final das tentativas é necessário fazer o cálculo dos pontos conforme as 

regras seguir: cada peça vale o número da casa onde entrou. Porém, se houver um número 

comum de peças em todas as casas, estas terão seu valor duplicado. A figura 2 apresenta a 

imagem que exemplifica a possível pontuação alcançada por um jogador: 

Nesse exemplo em todas as casas existem duas peças em comum 

 
Imagem 2: produzida pelo autor 

 No exemplo acima a pontuação do jogador será:  

 Pontuação das peças duplicadas: 2. (1.2) + 2.(4.2) + 2.(3.2) + 2.(2.2) = 40. 

Pontuação das peças comuns: 1.2 + 4.0 + 3.3 + 2.1 = 13.  

Total = 40 + 13 = 53 pontos. 

 Vale lembrar, que a produção do conhecimento matemático aqui é pensado em 

torno da roda de conversa e do registro realizado pelos alunos durante e após a partida. 

Nesse jogo, por exemplo, é possível explorar habilidades sobre o campo aditivo e 

multiplicativo.   

 

METODOLOGIA E RESULTADOS 
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 Foi utilizada uma abordagem metodológica qualitativa, com vistas na análise e 

compreensão das percepções advindas dos professores de matemática da EJA do 

município de Itamaraju. A coleta de dados se deu por meio de depoimentos de alguns 

professores em áudio sobre as percepções que tiveram da atividade. Para realização da 

atividade adotou-se as seguintes etapas:    

Etapa 1: Escolha do jogo pelo professor. O jogo deve ser articulado com o tema ou 

conteúdo a ser explorado no contexto da disciplina. Por isso o jogo deve ser explorado e 

analisado pelo professor, com vistas nas qualidades técnicas e pedagógicas.  

Etapa 2: apresentação do jogo pelo professor. Nesse momento, é feita a divisão da turma 

em duplas. Além de otimizar o desenvolvimento do trabalho, a divisão da turma em 

duplas possibilita mostrar que é possível realizar uma atividade com uso da tecnologia 

sem necessariamente ser num laboratório de informática com muitos computadores.  

Etapa 3: explicação das regras do jogo para o grupo. Esse momento é importante para 

que o aluno conheça as caraterísticas do jogo, possibilitando inteirar-se com as regras e 

limites.  

Etapa 4: realização do registro. Esse momento é de suma importância, pois os alunos que 

não estão jogando, tem a oportunidade de observar as jogadas e registrar erros e acertos 

dos jogadores,  

Etapa 5: roda de conversa. É o momento que os alunos apresentam o resultado, falam 

sobre os erros, acertos e estratégias utilizadas pelos colegas jogadores. Nesse momento  

Resultados:  

Após término da atividade, foi solicitado que alguns professores deixassem um 

depoimento em áudio sobre a concepção que teve de participar da atividade com jogo 

digital. Desse modo, foi possível identificar algumas percepções, tais como: 

Professor A: “Nunca, em todo meu percurso escolar como professora, experimentei 

desenvolver um trabalho com jogo digital” 

Professor B: “Pude perceber que o jogo digital é uma atividade desafiadora, motivadora 

e dinâmica, tanto para do ponto de vista do aluno como do ponto de vista do professor, 

com reais possibilidades de facilitar o ensino e a aprendizagem”. 

Professor C: “Gostaria de saber onde e como conseguir jogos digitais para desenvolver 

de forma experimental uma atividade com meus alunos”.  

 Professor D: “o aluno da EJA precisa de diferentes metodologias, pois muitos deles 

apresentam muitas dificuldades de aprendizagem, principalmente em matemática, devido 

à abstração e a tradição de ser uma disciplina de difícil compreensão.  

Professor E: “Percebi, que mesmo sendo professores não conseguimos controlar a 

euforia e o espírito competitivo, pois são fatores presentes na ação de jogar, fazendo do 

professor crie estratégias para mediar esse momento de impulsividade do aluno, para não 

perder o foco da aprendizagem.”. 



 

____________________________________________________________ 
ENCONTRO DE PRÉ-ABERTURA DO IV ALFAEEJA EM SALVADOR 

5 

Professor F: “A possibilidade de aprendizagem com a intervenção pedagógica com jogos 

digitais é real, desde que haja um planejamento adequado para o desenvolvimento da 

atividade”.  

Professor G: “Acho importante a otimização do tempo pelo professor, pois é importante 

que todos alunos participem. Sugiro que uma atividade dessa seja feita em aulas 

germinadas, ou seja, em dois horários seguidos”.  

 Vale lembrar que cada jogada era acompanhada pelos colegas, que davam 

sugestões sobre a necessidade do uso de estratégias para melhorar a performance do 

colega jogador. Durante o jogo percebeu-se um comportamento esperado, a competição. 

Embora, no inicio do jogo fosse lida e discutida todas as regras a serem utilizadas, ainda 

assim, os jogadores tentaram aplicar suas próprias regras e ao mesmo tempo 

identificavam e denunciavam o não cumprimento das regras.  
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