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ABSTRACT 
Retracing the history of mathematical games, we found that they 
were created with the goal of simulating a real situation. The old 
games are the most popular deck of cards, strategies, logical 
reasoning and algebraic. With the emergence of numeral systems, 
in particular, the hindu-Arabic, born sum games. We bring, with 
this article, a proposal for three new games designed to stimulate 
and encourage the mathematical learning. Based on the sum and 
represented by figures, the student is induced playing having fun. 
Furthermore, it is proposed that a web system to facilitate access 
and learning for beginners. 

RESUMO 
Percorrendo a história dos jogos matemáticos, constatamos que 
eles foram criados com o objetivo de simular uma situação real. 
Os jogos antigos mais populares são os de tabuleiros, de cartas, de 
estratégias, de raciocínio lógico e os algébricos. Com o 
surgimento dos sistemas de numeração, em especial, o hindu-
arábico, nasceram os jogos de soma. Trazemos, com este artigo, 
uma proposta de três jogos inéditos, criados para estimular e 
incentivar o aprendizado matemático. Baseados na Soma e 
representados por figuras, o aluno é induzido a jogar se 
divertindo. Além disso, propõe-se um sistema web para facilitar o 
acesso e o aprendizado de alunos iniciantes. 

Categories and Subject Descriptors 
K.8 [Personal Computing]: Games. K.3.1 [Computer uses in 
Education]: Computer-managed instruction (CMI).  

General Terms 
Design. 

Palavras-chave 
Jogos, matemática, soma, aprender, sistema. 

1. INTRODUÇÃO 
A matemática, em nosso período, tem se mostrado uma das 
disciplinas mais difíceis de ser assimilada em nossas escolas, com 
isso surge um desafio: Como tornar a matemática mais didática e 
atraente? Hoje, sem dúvidas, podemos dizer: A criança que não 
gosta de algum tipo de jogo, que atire a primeira pedra.  

O jogo é um forte aliado ao aprendizado da disciplina, foi 
pensando nisto que desenvolvi Jogos de Soma, semelhantes ao tão 
consagrado quadrado mágico e triângulo mágico, tão comum em 
nossos livros didáticos de matemática.  

Com o fascínio que o jogo exerce sobre as crianças, iremos aliar a 
tudo isso a computação, colocando esses novos jogos para serem 
rodados em um ambiente digital, o que aumentará ainda mais o 
desejo pelas crianças de conhecer e aprender matemática. 

Deste modo, este artigo aborda a utilização de conceitos jogos, 
adição e geometria 2D e 3D gerando 3 jogos somáticos além de 
propor a aplicação de tais conceitos e jogos em um sistema web 
para aprendizagem em nível Infantil e Fundamental. Seguindo 
este raciocínio na Seção 2 abordamos um breve histórico dos 
Jogos Matemáticos; na Seção 3, mostramos os jogos somáticos 
elaborados e suas minúcias; na Seção 4, descrevemos a proposta 
SomaFácilWeb; na Seção 5 comenta-se e é mostrado um resultado 
inicial da aplicação dos jogos; concluímos o artigo na seção 6 e 
citamos as referências utilizadas na 7ª e última seção. 

2. BREVE HISTÓRICO 
2.1 Jogos Matemáticos 
Jogos remontam a antiguidade, bem antes de Cristo, surgem 
devido à necessidade humana de simular desafios. Existem vários 
registros antigos sobre jogos em todo o planeta. Não é possível 
determinar o primeiro jogo criado pelo homem, mas é certo que 
faz muito tempo que isso aconteceu. Com o passar dos anos, a 
complexidade dos jogos, assim como a da própria ciência 
matemática, foi aumentando. Dentre todos os tipos de jogos 
antigos, o de tabuleiro se destaca, sendo ainda muito popular, 
como o xadrez, dama, gamão. Os jogadores que mais se 
destacaram na antiguidade foram Joana D’Arc, Rei Arthur, Teseu, 
Lelei e um em especial, Galileu Galilei, o pai da física. Este 
último inventou um jogo planetário, em que o sol estava no centro 
do universo e a Terra junto aos outros planetas giravam ao redor 
da estrela Sol.  

Os jogos de estratégias, dentre os jogos antigos, também muito 
consagrados, originaram-se nas grandes batalhas antigas. Dentre 
os jogos antigos, podemos citar ainda jogos de cartas, raciocínio 
lógico e algébricos.  

Diante da necessidade de contar, o homem criou formas e 
instrumentos para aprimorar seu conhecimento matemático. 
Inicialmente, o homem utiliza a pedra e riscos em ossos. Como 
isso não foi suficiente para atender suas necessidades, foi preciso 
criar um sistema numérico eficiente. Surge, assim, a representação 
de quantidades através de pedras coloridas, em que cada cor 
representa ao homem uma quantidade arbitrariamente definida por 
ele.  

Com o surgimento da escrita, surgem também as primeiras 
maneiras de representar os números nela. Além de tentar 



representar a fala, o homem tenta representar os seus 
conhecimentos matemáticos, vão surgindo, assim, os primeiros 
algarismos e símbolos matemáticos. Um dos primeiros sistemas 
numéricos foi o egípcio. Este sistema era baseado em representar 
as quantidades através de figuras conhecidas no cotidiano das 
pessoas, por meio de figuras que representavam seus instrumentos 
de trabalho. Existiram também outros sistemas de povos antigos, 
como por exemplo: o dos sumérios, o dos maias, e o dos romanos.  

Mais recentemente, por volta dos anos 1300 D.C., surgiu na Índia 
o sistema de numeração hindu-arábico, que viria a ser o nosso. O 
seu nome se deve ao fato de ter sido criado pelos hindus e 
propagado pelos árabes, que devido às viagens comerciais, 
disseminaram o sistema ao redor do mundo. Este sistema de 
numeração é de base decimal. Com ele, foi possível realizar 
cálculos complexos através de somas simples, que é a base de 
todas as outras operações matemáticas.  Antes desse sistema, o 
ábaco era o principal instrumento utilizado para efetuar os 
cálculos. Ele é uma calculadora manual, inventada pelos chineses 
e muito utilizada durante a antiguidade. Usava-se o ábaco e os 
resultados eram registrados no sistema numérico vigente.  

Com o aumento da complexidade da matemática, foram surgindo 
jogos somáticos, dentre eles, os mais famosos são o quadrado 
mágico e o triângulo mágico. O triângulo pede que o jogador use 
números de 1 a 6, distribuídos de forma que a soma de seus lados 
seja sempre igual a 9, 10, 11 ou 12. Os lados só podem ter três 
algarismos, que não podem se repetir. Já o quadrado, possui nove 
espaços em que os números de 1 a 9 devem ser organizados de 
maneira que a soma de cada linha, coluna e diagonal seja sempre 
15.  

Diante da motivação, estudou-se a variabilidade de condições e 
regras bem definidas impostas pela matemática para criar-se 
novos jogos baseados nos exemplos supracitados, conforme é 
descrito a seguir. 

3. NOVOS JOGOS SOMÁTICOS 
As possibilidades de jogos somáticos são sempre incontáveis. 
Propomos três novos jogos para estimular o interesse pela ciência 
matemática de forma divertida. O primeiro dos jogos é o Cubo 
Somático. Ele consiste em um desenho de um cubo em um plano 
2D em que o jogador deve preencher todos os seus vértices com 
os números de 1 a 7, sem repeti-los de forma com que as somas de 
cada face seja 13 ou 14 ou 15 ou 16 ou 17 ou 18 ou 19. Na figura 
1, as letras a, b, c, d, e, f, g representam aleatoriamente os 
números de 1 a 7, observe. 

 

Figura 1: a+b+c+d = a+b+e+f = b+c+f+g = 13 ou 14 ou 15 ou 
16 ou 17 ou 18 ou 19 

O segundo jogo é baseado em Círculos Repartidos ou mais 
comumente Pizza Somática. Neste, cada anel deve ser preenchido 
internamente, conforme a figura 2, com números de 1 a 9, sem 
repetição, de forma que a soma de cada anel e de cada setor 
(fatias) sejam iguais. 

 

Figura 2: a+b+c = d+e+f = g+h+i = a+d+g = b+e+h = c+f+i = 
15 

O terceiro jogo é O Triângulo Equilátero Somático. Os seus 
“lados” devem ser preenchidos com números de 1 a 12, sem 
repetição, de forma que a soma de cada lado do triângulo seja 
igual. A soma dos lados do triângulo serão 28 ou 29 ou 30 ou 31 
ou 32 ou 33 ou 34 ou 35 ou 36 ou 37.  

 

Figura 3: a+b+c+d+e = e+f+g+h+i = i+j+k+l+a = 28 ou 29 ou 
30 ou 31 ou 32 ou 33 ou 34 ou 35 ou 36 ou 37. 

Deste modo, jogos são realmente úteis no aprendizado, entretanto 
para um professor fazer uso do recurso, necessariamente teria que 
imprimir, recortar, colar (caso necessário), distribuir para os 
alunos, corrigir cada um deles etc. Assim surge uma nova 
motivação, desenvolver um site que tenha os jogos 
implementados em 2D e 3D com correção automática e 
contabilização de pontos para os melhores jogadores.  

Diante da motivação, estudou-se a viabilidade de recursos 
tecnológicos para criar o site supracitado com os jogos criados, 
denotando na proposta a seguir. 

4. SOMÁFÁCILWEB 
Na área de informática na educação e jogos geralmente domínios 
são complexos e existe um grande volume de conteúdo e 
informação, nesta proposta diferencia-se inicialmente pelo fato de 
que não há conteúdo a ser implementado ou adicionado aos jogos, 
regras simples condicionais e expressões aritméticas solucionam 
todos os jogos criados (além dos 3 demonstrados, 27, num total de 
30 jogos).  



Sabendo-se disto, tais jogos podem ser implementados usando a 
ferramenta Adobe Flash CS5 e Action Script [1] o primeiro, é um 
software primariamente de gráfico vetorial - apesar de suportar 
imagens bitmap e vídeos - utilizado geralmente para a criação de 
animações interativas que funcionam embutidas num navegador 
web; o segundo é uma linguagem orientada a objetos da 
plataforma Flash, criada como meio dos desenvolvedores 
programarem dinamicamente, melhorando a eficiência do 
desenvolvimento de aplicações na plataforma supracitada, 
ferramenta e linguagem ideais para criação de jogos a serem 
disponibilizados on-line. 

O com os jogos criados em Flash e Action Script [1] restaria 
apenas a criação do site para mantê-los disponíveis, neste ponto 
pode-se utilizar a simples linguagem HTML [10] disponibilizando 
jogos de maneira simples e intuitiva, ou até mesmo a utilização de 
plataformas de gerenciamento de conteúdo (i.e. Joomla! [5]) e 
ensino e aprendizagem (i.e. Moodle [6]). 

 

Figura 4: Arquitetura Proposta para SomaFácilWeb 

Como o público alvo são crianças do ensino infantil e 
fundamental, quanto mais simples e rápido for o acesso aos jogos, 
melhor, assim como a infraestrutura de suporte, uma vez que 
escolas não dispõem de muitos recursos para hardware.  

Deste modo, propor-se a arquitetura disponibilizada na Figura 4, 
onde precisam-se de apenas 3 (três) máquinas para ter-se uma 
segurança mínima necessária, como tais jogos não necessitam de 
uma processamento e gravação absurda, tais máquinas podem ser 
muito restritas de processamento e armazenamento, ou até mesmo 
nem existir, serem virtuais conforme está em evidência com a 
computação em nuvem. 

5. EXPERIMENTOS E RESULTADOS 
Ao finalizar os jogos percebeu-se necessário uma aplicação para 
observar na prática se realmente haveria algum ganho em 
aprendizado na utilização dos jogos somáticos, ainda em formato 
papel. 

Escolheu-se um grupo de 4 turmas de 40 alunos da 5ª série do 
ensino fundamental de uma escola municipal do estado de 
Pernambuco para prática dos experimentos. 

O procedimento foi mapeado de modo que, utilizando método 
tradicional de ensino em 1 dos bimestres e recreios livres os 
alunos seriam submetidos a uma prova (unidade 3), os resultados 

seriam capturados em planilha eletrônica. Conforme pode-se notar 
na figura 5. 

 

Figura 5: Distribuição das notas antes da aplicação dos jogos 

As notas tiveram uma disparidade maior, não esperada pelo nível 
da prova (fácil-intermediário) com algumas boas notas, mas a 
maioria com valores de médio para baixo, deixando a média das 
turmas abaixo de 6, conforme pode-se notar na Tabela 1. 

Tabela 1. Estatística das Notas antes da aplicação dos jogos 

ANTES 
  Turma A Turma B Turma C Turma D 
Máximo 9,5 9,5 9,5 9,7 
Mínimo 0,2 0,4 0,8 0,3 
Média 4,2 5,1 5,4 5,1 
Desvio Padrão 2,9 2,8 2,5 2,8 
Mediana 3,6 5,7 5,8 5,6 

 

No bimestre seguinte, os alunos teriam aulas que variam entre o 
método tradicional e competições usando os jogos das mais 
diversas operações, podendo ser utilizado também no horário do 
intervalo. 

A aceitação foi tamanha, que os resultados puderam ser notados 
de imediato após a aplicação da prova na unidade 4. Discentes 
foram estimulados pelos jogos e o espírito de competição foi o 
fator desencadeador do sucesso da aplicação, como pode ser visto 
no gráfico exibido na figura 6. 

 

Figura 6: Distribuição das notas após a aplicação dos jogos 

Resultados da unidade 4 mostram notas mais homogêneas e um 
menor desvio padrão, vale ressaltar que a prova aplicada já era de 
uma dificuldade maior que a aplicada na unidade 3, resultando no 
final em médias e medianas gerais maiores entre 10 e 20%, 
conforme se visualiza na tabela 2. 



Tabela 2. Estatística das Notas após a aplicação dos jogos 

DEPOIS 
  Turma A Turma B Turma C Turma D 
Máximo 7,5 7,8 7,9 7,9 
Mínimo 3,1 3,1 3,2 3,1 
Média 5,5 5,4 5,6 6,0 
Desvio Padrão 1,5 1,4 1,3 1,3 
Mediana 5,8 5,3 5,6 6,2 

 

Embora o máximo tenha decrescido, o mínimo aumentou entre 
375% (relativo ao maior dos mínimos anteriores “0,8”) a 1500% 
(relativo ao menor dos mínimos anteriores “0,2”), isto indica que 
houve uma inclusão imensa dentre os alunos que menos eram 
providos do entendimento da matéria. 

6. CONCLUSÃO 
As novas alternativas apresentadas para o ensino-aprendizagem da 
Matemática são bem recebidas pelos professores. Os alunos, 
diante da novidade, ficam mais atentos à matéria. E essa junção, 
alunos mais atentos e professores certos da eficácia da alternativa, 
só podem gerar bons frutos. 

À medida que se adiciona tecnologia ao aprendizado, professores 
terão que adaptar-se a novas situações, inclusive técnicas, que 
poderão outrora surgir mediante a utilização dos recursos 
supracitados.   

Com os experimentos e resultados mostrados, tem-se um retorno 
inicial que os jogos são interessantes e que demonstram um ganho 
intelectual aos discentes praticantes em curto prazo (1 bimestre).  

Entretanto há um esforço tamanho do educador, utilizando meios 
próprios para fabricar os jogos e que nem todos os educadores 
estariam dispostos e com condições de implementar tal prática. 

Por outro lado, aplicando tecnologia a abordagem tem-se um 
aproveitamento de esforço administrativo inimaginável, 
observando-se que o mestre não estará acompanhando os alunos 
um a um, mas o grupo, conferindo os resultados em tempo real, 
vislumbrando o aluno que necessite de mais atenção, e por 
consequência a intervenção personalizada. Uma vez que toda e 
qualquer turma da face da terra, mesmo que haja métodos de 
seleção e nivelamento, não se consegue uma homogeneidade de 
conhecimentos, já que tratamos com seres humanos, o que torna o 
recurso ainda mais fascinante. 
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