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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma experiência realizada na 
disciplina Optativa Educação de Jovens e Adultos ofertada no curso de 
Licenciatura em Computação do IF Sertão Pernambucano. A proposta foi 
promover uma abordagem informatizada no ensino do EJA. Dentre vários 
softwares educativos, mencionamos nesse trabalho o “Tux Of Math Command” 
que possui no seu conteúdo atividades envolvendo as quatro operações 
fundamentais da aritmética capazes de potencializar os conhecimentos de 
aritmética e o raciocínio lógico matemático. Neste artigo pretendemos analisar o 
ensino atual no EJA e como as atividades propostas nas interfaces do software 
podem ter uma relevante didática que possibilite mudanças na prática pedagógica 
dos professores de matemática.  
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1. Introdução 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) ainda se constitui em um grande desafio 
para o contexto escolar. E por sua vez essa modalidade de ensino é alvo de debates que 
buscam estratégias de modo a transformar os seus métodos educacionais. Compreender 
a importância da Educação de Jovens e Adultos para o século XXI é essencial como 
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também observar o seu cenário atual, onde alunos em idade adulta retomam e/ou 
começam seus estudos após anos fora de uma sala de aula é algo notável e valioso. 

 No entanto é imprescindível perceber os grandes números de evasão escolar dos 
estudantes dessa modalidade e entender as razões que levam a tal iniciativa. Entender os 
desafios e dificuldades desses atores é primordial para o primeiro passo para essa 
transformação. É essencial notar que não se pode construir novos conhecimentos sem 
repensar no quadro atual dos estudantes de EJA [CARVALHO ET AL. 2008]. A partir 
dessa compreensão é preciso refletir que a modalidade EJA tem um público 
diferenciado e requer uma didática diferente   que envolva táticas, estratégias que 
colaborem para ressignificar o ensino de modo a cativar esses alunos. 

Uma estratégia de ensino para Educação de Jovens e Adultos pode ser a 
utilização de softwares educativos, que permitem várias possibilidades para o processo 
de ensino-aprendizagem [KOEFENDER 2006]. O uso de tais ferramentas pode 
dinamizar o conteúdo auxiliando na assimilação do mesmo. Esse artigo objetiva relatar 
uma experiência sobre o ensino da matemática utilizando o jogoTux Math Command 
realizada em uma turma do PROEJA.  

Abordando o experimento com a ferramenta/jogo e descrevendo os resultados de 
sua aplicação o artigo se subdivide da seguinte maneira: na seção II é feito um breve 
recorte sobre o ensino da matemática com o uso de tecnologias. A seção III dedica-se a 
falar sobre o jogo Tux Math Command e suas funcionalidades. Na seção IV é realizado 
um breve apresentação sobre o Proeja. A seção V relata sobre a experiência Tux Math 
Command no PROEJA. Na seção VI é feita uma análise dos resultados obtidos com a 
experiência. E por último, na seção VII são apresentadas as considerações finais sobre a 
aplicação do jogo Tux Math Command.  

 

2. O ensino da matemática e a ludicidade computacional 

 A Matemática traz em suas estruturas um alto nível de abstração e a forma de 
transmissão vai determinar o grau de dificuldade no desenvolvimento cognitivo do 
aluno. Apesar de reconhecida a importância do ensino de matemática e de haver um 
grande incentivo para que este seja apresentado de forma diferenciada na sala de aula, 
ainda podemos identificar dificuldades/resistência de professores na busca de 
metodologias para diversificá-lo. Fatos esses, propiciam dificuldades na aprendizagem 
da matemática que segundo [MULLER 2012, p. 47] “a aprendizagem da matemática é 
um componente essencial na educação e o déficit na compreensão provoca prejuízos 
não apenas na escola, mas também na vida diária”.  

 O ensino da matemática, ao qual estamos acostumados, encontra-se em meio a 
uma crise de identidade e nesse interesse surge a necessidade em adotar práticas 
pedagógicas inovadoras através de mergulhos no mundo da tecnologia, em particular a 
tecnologia computacional. 

 Para realizar esses mergulhos devemos considerar o acelerado desenvolvimento 
tecnológico computacional e consequentemente desfrutarmos de todas as inovações nas 
práticas educacionais. Para [DALBOSCO 2006, p.49], “a tecnologia computacional tem 
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mudado a prática de quase todas as atividades, das científicas às de negócio até as 
empresariais. E, o conteúdo e práticas educacionais também seguem essa tendência”.  

Sobre o uso da tecnologia computacional no ensino de matemática [RICHARDS apud 
GRAVINA e SANTA ROSA 1991, p.06] consideram 

 

Necessário que o professor de matemática organize um trabalho 
estruturado através de atividades que propiciem o 
desenvolvimento de exploração informal e investigação 
reflexiva e que não privem os alunos nas suas iniciativas e 
controle da situação. O professor deve projetar desafios que 
estimulem o questionamento, a colocação de problemas e a 
busca de solução [...].  

 

 Nesse contexto, apresentamos o ensino de matemática no âmbito da tecnologia 
computacional a partir do “Tux of Math Command” como uma alternativa pedagógica 
capaz de potencializar o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático dos alunos 
durante o ensino das operações fundamentais da aritmética. [KENSKI 1996] considera 
fundamental que os futuros professores compreendam a utilização dos recursos 
computacionais como necessário e irreversível no atual contexto em que seu aluno está 
situado e que o computador não irá substituí-lo, mas, auxiliá-lo na tarefa de mediador. 

 O objetivo desta investigação é analisar a experiência realizada com a turma de 
PROEJA do 2º período no IF-Sertão em Petrolina, na utilização do software “Tux of 
Math Command”. Para isso foram aplicados dois questionários antes e depois da 
aplicação do software, para que a análise se tornasse mais objetiva e concisa. 
Proporcionando assim um novo olhar sobre as didáticas matemáticas utilizadas no 
ensino da matemática na modalidade EJA [LUCIENE 2014]. 

 

3. “TUX OF MATH COMMAND”: operações aritméticas e mecânica do 
jogo 

 

As operações fundamentais da aritmética estão presentes no cotidiano das 
pessoas. São estas, (adição, subtração, multiplicação e divisão) um alicerce para as 
demais na resolução de situações-problemas. Mas, afinal o que seria aritmética? 

 [LINS e GIMENEZ 1997], afirmam que a aritmética é um campo do 
conhecimento que está além de números e operações.  Ela inclui, também, 
representações e significações diversas, pontos de referências que ampliam as ideias 
simples de manipulação de técnicas. Portanto, compreendemos que os estudantes 
tenham acesso às diversidades de aprendizagens oferecidas, entre elas os softwares 
educacionais, e percebam a importância que a adição, divisão, multiplicação e subtração 
têm no nosso cotidiano. 
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 O Tux Math traz uma abordagem didática interessante no estudo das quatro 
operações aritméticas, onde o objetivo é realizar as operações corretamente para destruir 
os asteroides que veem acompanhados de uma sentença, protegendo os “pinguins” que 
estão logo abaixo. Assim, proporciona aos jogadores o prazer em realizar as operações e 
ao propor uma resposta ver os objetos sendo alvejados por um laser. O jogo é dividido 
em fases e subfases compostas de diferentes níveis de dificuldade, sendo possível 
trabalhar passo a passo e de formas variadas.  

 A seguir serão apresentadas algumas telas do jogo para que seja compreendida 
melhor a mecânica do mesmo. Entre as interfaces escolhidas temos a inicial (Figura 
01). Nela o jogador escolhe as opções de participação individual ou em grupo, inclusive, 
podendo participar em rede através da opção “network game” e identificar o score de 
pontuação obtido durante a jogada. Nela, o jogador encontra os ícones “mais opções” 
que propicia ilustrações diferentes que represente simbolicamente cada jogador nas telas 
seguintes e “sair” para encerrar a sessão do jogo. Você tem que alterar essa forma que 
as figuras estão apresentadas. Em cima tem o nome e a numeração da figura e em baixo 
a fonte. 

 

Figure 1. Tela Inicial do Jogo - Menu 

 

A seguir, temos uma interface (Figura 02) com diversas opções para interagir 
com as operações fundamentais da aritmética através dos números positivos e dos 
números negativos. Nela, o jogador pode explorar seus conhecimentos sobre adição e 
subtração de forma individual e, ainda, possui um ícone que propicia fazer uma revisão 
envolvendo as duas operações simultaneamente.  
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Figure 2. Opções de operações matemáticas 

 

Na última figura de interface do programa (Figura 03) o jogador encontra aplicações 
que representam subfases sequenciadas onde o grau de dificuldade vai aumentando 
conforme vai vencendo.  

 

 
Figure 3. Fase números perdidos 

 

4. PROEJA: uma miscigenação de conhecimentos 

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), surgiu com o objetivo 
de integrar na educação profissional à educação básica. Os cursos podem ser ofertados 
de forma integrada ou concomitante. A forma integrada é aquela em que o estudante 
possui sua formação profissional e geral unificadas. Na forma concomitante, o curso é 
oferecido em instituições distintas, em uma escola o estudante terá aulas dos 
componentes da educação profissional e em outra do ensino médio ou do ensino 
fundamental. A idade mínima para ter acesso aos cursos do PROEJA é de 18 anos na 
data da matrícula e não há limite máximo de idade [MEC]. 
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 Nesse contexto, a turma em que foi realizada a atividade possui um perfil bem 
distinto. O curso em que estudam é o 2º período do Técnico Integrado – Informática, 
ofertado pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano em Petrolina-PE. A turma é 
composta de 11 alunos pois infelizmente alguns desistiram logo no primeiro período. 
Dentre estes as idades são bem mistas como podemos verificar no gráfico a seguir, 
gerado pelo questionário investigativo para verificação do perfil dos alunos. 

 
Figure 4. Faixa etária dos alunos entrevistados 

 

 Outro fator importante é a diversidade no quesito conhecimento em informática, 
como eles possuem uma grade curricular diferenciada, nos primeiros períodos os 
conteúdos abordados são apenas do Ensino Médio comum, sendo inseridas a partir do 
terceiro período disciplinas específicas profissionalizantes. Assim, alguns já sabiam 
utilizar o computador, outros tinham maior dificuldade. 

 

5. Tux Math como ferramenta de aprendizagem dinâmica no proeja 

Como a ferramenta é bastante intuitiva, a atividade não foi difícil de ser 
executada. No primeiro momento foi realizada algumas perguntas no quadro com 
operações aritméticas que iam aumentando gradativamente o nível de dificuldade. Foi 
solicitado que os alunos respondessem essas operações, ainda sem usar o computador, 
com o objetivo de provocá-los a fazerem, posteriormente, a comparação com o método 
interativo que o software oferece. Houve um pouco de relutância e também bastante 
dificuldade na resolução dos problemas no quadro. Terminada esta fase, foi aberta uma 
discussão sobre as dificuldades no ensino da matemática versus as metodologias 
adotadas pelos professores.  

 O segundo momento trouxe uma breve explicação sobre a mecânica do jogo. Os 
jogadores foram então convidados a se posicionar junto as máquinas, escolhendo 
consequentemente uma cor de balão que lhe representaria como observa-se na figura 05.  
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Figure 5. Começando o jogo com os alunos 

 

 Foi lançado então um desafio: o aluno que tivesse o maior número de fases 
concluídas ganharia um prêmio. Quando um jogador encerra uma fase 
consequentemente ele teve que passar por alguns quesitos: raciocínio lógico, acerto nos 
resultados das operações e o fator que nesse caso era decisivo, a agilidade e rapidez na 
hora de lançar as respostas.  

 Após uma hora e dez minutos de jogo, foi informado que dali a dez minutos eles 
teriam que sair dos computadores para que os pontos fossem contabilizados.  Encerrado 
o tempo, os alunos foram responder o questionário avaliativo e os pontos foram 
computados.  

 

6. Análise e discussão dos resultados 

Um dos resultados que surpreendeu, foi a reação positiva dos alunos em relação 
ao jogo, pois foi uma forma bem atrativa de provocá-los acerca de assuntos que não são 
muito prazerosos de estudar. A dinâmica do software despertou o interesse de todos os 
alunos da turma, de uma forma tal que fez com que eles não se preocupassem com a 
hora do término da aula, como costumam fazer nas aulas tradicionais. Mostrando, dessa 
forma, que a utilização de software como auxílio pedagógico contribui para o 
desenvolvimento do conhecimento dos alunos, e pode ainda servir como estímulo para a 
manutenção dos alunos. Sabe-se que o público do EJA normalmente trabalha de dia e 
estudam a noite, muitas vezes cansados e cheios de problemas domésticos para resolver, 
como pais e mães de família, que muitos são. Nesse contexto, é notável que o aluno de 
EJA enfrenta muitas dificuldades para permanecer no curso, então a qualidade e 
dinâmica da aula podem influenciar diretamente na permanência dos alunos. 

 Com o uso da ferramenta Tux Math mostrou-se uma forma inovadora de 
apresentar os conteúdos matemáticos, despertando maior interesse dos alunos nas aulas 
e possivelmente melhorando a assiduidade e a permanência dos discentes no curso. 
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 Os gráficos abaixo mostram os resultados quanto aos questionários aplicados à 
turma, apresentando a visão dos alunos sobre essa experiência. Seis alunos responderam 
todos com excelentes observações acerca do programa, como mostra a figura 6: 

 

 

Figure 6. Entrevista com os alunos 

 

 

 Assim como na figura anterior, quando remete-se ao ensino da matemática 
utilizando o software os alunos também foram unânimes nas respostas. Todos 
afirmaram que se divertiram ao jogar, apesar do conteúdo do jogo ser educacional. 
Como pontua a figura 7. 

 

 
Figure 7. Entrevista com os alunos 

 

 Os alunos concluíram que o aprendizado com o jogo Tux Math é mais 
proveitoso, que o processo de ensino-aprendizagem é mais eficiente quando auxiliado 
conteúdos expostos em conjunto: metodologias tradicionais com jogos e ferramentas 
interativas.  
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Figure 8. Entrevista com os alunos 

 

 Na figura acima pode-se observar que 100% dos entrevistados optaram por ter 
uma aula em que o professor utilizasse essa ferramenta educativa.  

 

7. Considerações Finais 

Com isso, nota-se que a experiência com o jogo Tux of Math Comand foi 
avalidada pelos alunos como válida. Por isso, é necessária uma nova visão do ensino de 
Jovens e Adultos, buscando aliar práticas antigas com ferramentas tecnológicas. 
Despertando assim, o interesse constante dos alunos pelo ambiente escolar. Este 
trabalho promoveu uma inovação na sala de aula, fazendo com que os educandos se 
interessassem por assuntos que antes taxavam como maçantes e cansativos.  

 Portanto, os recursos tecnológicos auxiliam no ensino de Jovens e Adultos. Os 
jogos educativos são meios que possibilitam transformações na vida educacional e 
social das pessoas como define [FREIRE 1979]: “No mundo em mudanças em que 
vivemos, estamos todos nos educando. O saber se faz por meio da superação constante.” 
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