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RESUMO

O presente trabalho aborda como tema principal a investigação da utilização da
tecnologia digital “software educativo Tux of Math Command”, com o objetivo de
desenvolver o raciocínio e estimular o pensamento independente, a criatividade e a
capacidade de resolver situações. Por meio do referido game foram abordados os
conteúdos de Matemática para a compreensão de conhecimentos em metodologia
alternativa de ensino, buscando novas experiências para melhorar o processo
ensino e aprendizagem em um ambiente escolar divertido e ao mesmo tempo
facilitador de aprendizagem. Por possuir uma interface com animações e imagens,
torna-o um recurso lúdico para o ensino e aprendizado de Matemática na educação
básica. Como pressupostos teóricos essa pesquisa se apóia nas pesquisas de
Cezarotto (2016), Jendreieck (2017), Schimidt (2017), Sousa (2013), Brito (2013),
Santos (2017) e Tecchio 2017. A metodologia da pesquisa caracteriza-se como
quantitativa-qualitativa que busca por meio de uma sequência de atividades,
elaborada para tal, levantar dados que possibilitem a descrição de aspectos relativos
à motivação, interação, ensino e aprendizado das quatro operações matemática:
adição, subtração, multiplicação e divisão. Os participantes da pesquisa são
estudantes dos 4º ou 5º anos do Ensino Fundamental. Os resultados desta
investigação mostram que o game pode possibilitar a consolidação dos conceitos de
aritmética, tornando-os importantes para o estudante, por serem necessários
durante a resolução de problemas. Quanto à aprendizagem da Matemática
observou-se que o software se mostrou como uma possibilidade de recurso
pedagógico, fazendo com que o estudante se apropriasse do conteúdo trabalhado,
bem como desenvolvimento do cálculo mental, produzindo entusiasmo e prazer no
processo ensino e aprendizagem do conteúdo.
Palavras-chave: Ensino de Matemática. Software educacional. Game. Tux of Math
Command. Formação docente.

ABSTRACT
The main objective of this work is to investigate the use of the digital technology "Tux
of Math Command", with the purpose of developing the reasoning and stimulating
independent thinking, creativity and the ability to solve situations. Through this game,
the contents of Mathematics were approached for the understanding of knowledge in
alternative teaching methodology, searching for new experiences to improve the
process teaching and learning in a fun school environment and at the same time
facilitator of learning. By having an interface with animations and images, it makes it
a playful resource for the teaching and learning of Mathematics in basic education.
As theoretical assumptions, this research is based on the research of Cezarotto
(2016), Jendreieck (2017), Schimidt (2017), Sousa (2013), Brito (2013), Santos
(2017) and Tecchio 2017. The research methodology is characterized as
quantitative-qualitative that seeks by means of a sequence of activities, elaborated
for such, to raise data that allow the description of aspects related to motivation,
interaction, teaching and learning of the four mathematical operations: addition,
subtraction, multiplication and division. The research participants are students in the
4th or 5th year of elementary school. The results of this research show that the game
can make it possible to consolidate the concepts of arithmetic, making them
important for the student, because they are necessary during problem solving. As for
the learning of Mathematics, it was observed that the software was shown as a
possibility of pedagogical resource, causing the student to appropriate the content
worked, as well as development of the mental calculation, producing enthusiasm and
pleasure in the teaching and learning process of the content.
Keywords: Mathematics Teaching. Educational software. Game. Tux of Math
Command. Teacher training.
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1 INTRODUÇÃO

Começamos esta dissertação apresentando um recorte do histórico de vida
profissional do pesquisador. Neste tópico, preferimos escrever em primeira pessoa
do singular por se tratar de um fragmento do contexto de vida pessoal.

1.1 PERFIL DO PESQUISADOR 1

Inicio essa etapa relembrando da minha trajetória no Ensino Médio, ocorrida
entre os anos 1996 e 1999, no Centro Federal Tecnológico do Paraná (CEFET/PR),
atual Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), no curso de técnico em
Eletrônica. Neste período, despertou meu interesse pela disciplina de Química, na
qual surgiu a oportunidade de ser monitor da disciplina em questão. Essa
aproximação me levou a tentar a graduação em Engenharia Química, na qual obtive
aprovação no vestibular em 2004.
No período da graduação em Engenharia Química, na Universidade Federal
do Paraná (UFPR), paralelo às disciplinas, tive a oportunidade de ingressar no
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação (PIBITI), atividade esta que me instigou ainda mais a curiosidade e minha
participação neste universo da pesquisa. As atividades realizadas durante o PIBITI,
e o interesse pela pesquisa me motivaram a tentar o mestrado. No ano seguinte à
obtenção do grau de Engenheiro Químico, em 2010, ingressei no Programa de PósGraduação em Engenharia e Ciência dos Materiais (PIPE) e continuei as pesquisas
no ramo de acumuladores de energia obtendo o grau de mestre no ano de 2012.
No entanto, durante a graduação, mas fora dos muros da UFPR, surgiu a
oportunidade de ser professor assistente em uma escola da rede particular de
ensino que me apresentou o universo da docência. Não sei se escolhi a docência ou
ela que me escolheu, mas essa relação com a Educação me fez cursar uma
segunda graduação: Pedagogia, no Centro Universitário Autônomo do Brasil
1

Essa seção é descrita em 1ª pessoa do singular, pois trata da trajetória acadêmica e profissional do
pesquisador. Todo o restante do texto é a presentado na 1ª pessoa do plural por ser um trabalho
colaborativo entre orientando e orientador.
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(UniBrasil). Desde então faço parte dessa atividade mais bonita, mais apaixonante e
mais gratificante que existe: sou professor.
O primeiro contato que tive com a educação formal ocorreu na época em
que cursava Pedagogia, durante as disciplinas de práticas de docência. Ao término
da graduação, iniciei minha jornada profissional atuando como Pedagogo na Rede
Municipal de Ensino de Pinhais e posteriormente ingressei como professor dos anos
iniciais na Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Motivo que me levou a iniciar esta
pesquisa com o objeto de estudo de analisar se e como os games podem auxiliar na
compreensão de conceitos matemáticos.
Essa inquietação vem desde meu ingresso na Rede Municipal de Ensino de
Curitiba, na qual tive a oportunidade de atuar no laboratório de informática como
professor de uma escola pertencente ao Núcleo Regional de Educação de Santa
Felicidade. Sempre procurei dar um significado pedagógico ao laboratório de
informática tornando-o um local de aprendizagem e, para isso, utilizo os games
educativos

para

abordar

os conteúdos proposto

nas diversas

áreas

do

conhecimento.
Deste trabalho, pude vislumbrar que em alguns casos mudava a
compreensão e comportamento do estudante como o desenvolvimento de
características colaborativas, elaboração conjunta de estratégias para a resolução
de problemas, favorecimento da concentração, da atenção, da imaginação e o
favorecimento de algumas habilidades cognitivas, melhora do humor e no controle
da ansiedade. Na minha experimentação com uso de jogos matemáticos vem
mostrando que aumentou a disposição em aprender pelos estudantes, observei que
nas condições competitivas e colaborativas sugere que os games educativos podem
promover um desejo de aprender.
Observei também a não utilização do laboratório de informática pelos
professores, o que me causava, e ainda causa, certo desconforto por ver tanta verba
pública empregada e ociosa em um ambiente de ensino e aprendizagem promissor
abandonado. A justificativa por grande parte dos professores da minha unidade por
não utilizarem o laboratório de informática se resume a falta de conhecimento e
capacitação com afirmativas como “eu não sei usar o computador”.
Na prática escolar, tomando como base a unidade de ensino em que estou
lotado é possível observar o abandono dos computadores, a escola está deixando
de lado algo que não só poderia contribuir para aprendizagem, mas também para a
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inclusão social e digital dos estudantes. O mundo vive a discrepância: de um lado há
uma evolução explosiva e constante da tecnologia e, de outro lado, uma defasagem
cada vez maior da escola em relação a este processo.
Desde que ganhei meu primeiro console2, bem como o primeiro computador,
meu interesse pelos games aumentou cada vez mais, principalmente os do tipo
estratégia. Minha história com videogames e computadores é bem antiga, por
alguma razão, os jogos eletrônicos possuem um maior apelo no mundo das
brincadeiras.
Os games fazem parte da história da adolescência de muitas pessoas e não
foi diferente comigo. O game pode servir como instrumento para favorecer o
processo de ensino e aprendizagem, então surge à inquietação de mostrar que o
game pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem.
Em minha trajetória profissional, dentre os cursos de extensão que realizei
posterior a conclusão do curso de Pedagogia, saliento o EDUPESQUISA no qual
conheci a Expressão Gráfica. Dentro da gama de recursos desse campo de estudos
há diversas interfaces como as visualizações presentes nos games, resgatando a
Expressão Gráfica como recurso no processo ensino e aprendizagem, que, segundo
Góes (2013), dá-se pela utilização de recursos (softwares, desenhos, modelos
físicos, entre outros) para o ensino do conteúdo nas diferentes áreas do
conhecimento.
Diante destas considerações tentei o mestrado na linha de Pesquisa Teorias
e Práticas de Ensino na Educação Básica, do programa de Pós-Graduação em
Educação: Teoria e Prática de Ensino - Mestrado Profissional (PPGE:TPEn), pela
possibilidade de analisar o contexto atual do ensino e a inovação os processos de
ensino por meio de estudo das práticas escolares. Ainda, analisar se o game pode
ser um recurso eficaz no processo de ensino e aprendizagem das quatro operações
fundamentais.

2

Chamado no Brasil simplesmente de videogame é um microcomputador dedicado a executar jogos
eletrônicos de diversas naturezas.
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1.2 PROBLEMATIZAÇÃO, RELEVÂNCIA SOCIAL E JUSTIFICATIVA

As tecnologias em geral, das mais simples às mais complexa em seu uso,
ampliam as possibilidades do professor ensinar e do estudante aprender. Kampff
(2009) relata que do quadro de giz aos computadores ligados à internet, muitas são
as tecnologias que, utilizadas adequadamente, podem auxiliar no processo de
ensino e aprendizagem, no qual bons laboratórios podem levar a criar/recriar
experiências científicas, em que os recursos audiovisuais aproximam os estudantes
de realidades distantes.
Prensky (2001) traz o conceito de nativo digital, sendo o jovem que nasceu
em uma época na qual tecnologias digitais já eram uma realidade. É inevitável que
as novas tecnologias estejam presentes no ambiente escolar e na vida das pessoas,
o computador já faz parte da realidade de muitas escolas. Assim, ter em sala de aula
a presença deste recurso aliado a uma metodologia adequada pode contribuir
significativamente no processo ensino e aprendizagem e, consequentemente,
influenciar positivamente na qualidade da Educação.
O uso da informática na educação faz parte de um processo fundamental do
avanço da ciência, não tendo mais sentido a discussão sobre usar ou não o
computador nas escolas, pois ele está inserido, diretamente ou
indiretamente, no cotidiano das pessoas e é um instrumento, quase que
obrigatório, em todos os setores da sociedade. Os aprendizes, na sua
maioria, utilizam o computador como entretenimento (jogos, internet,
desenhos) e muitas vezes despendem muito mais tempo que ficam nos
computadores
do
que
em
outras
atividades.
(FIGUEIREDO;
BITTENCOURT, 2006, p.18).

Desse modo, as tecnologias digitais permitem novas formas de acesso à
informação e novas maneiras de raciocínio e conhecimento. Conforme Lévy (2000),
a cibercultura modificou a relação com o saber, o que é perceptível na velocidade do
surgimento e da renovação dos saberes, na transação de conhecimentos, em que,
além de aprender e transmitir, também se produz conhecimento, bem como nas
funções cognitivas humanas. Ademais, os softwares de simulação, os de realidade
aumentada, os arquivos digitais, entre outros, possibilitam formas diferentes de
raciocínio, de percepção, de visualização, imaginação e memória do conteúdo que
está sendo ensinado/aprendido (LÉVY, 2000).
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Garcia (2012) relata que, nas aulas de Matemática, as tecnologias de
informação podem ser recursos auxiliares no processo de construção do
conhecimento, seja como fonte de informação, um meio para reflexão, resolução de
problemas, desenvolvimento da autonomia ou, ainda, como recurso para realizar
determinadas tarefas. Os softwares educativos são, nesse sentido, recursos
tecnológicos possíveis de incorporar aos processos de ensino e aprendizagem da
Matemática, contribuindo na construção do conhecimento, pois “têm a capacidade
de realçar o componente visual da matemática atribuindo um papel importante à
visualização na educação matemática [...]” (BORBA, 2010, p. 3).
Nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática, consideramos
importante que o estudante entenda a estrutura dos conteúdos matemáticos, ou
seja, entenda o processo de construção dos conceitos, sua aplicabilidade, a função
que as técnicas operatórias possuem. Em contrapartida, no geral, deparamo-nos
com um ensino exaustivo de técnicas e procedimentos, em que o estudante utiliza
os conceitos de forma mecânica e repetitiva, sem compreendê-los. Diante disso,
Moysés (2003) comenta ser fundamental, para o ensino da Matemática, propiciar
possibilidades para que o estudante entenda o significado de cada operação que
faz, o que, inclusive, já está previsto na Base Nacional Comum Curricular: o
estudante precisa “[...] compreender e realizar operações, usando estratégias que
façam sentido para eles/as próprios/as e que elas sejam avaliadas, comparadas e
aperfeiçoadas.” (BRASIL, 2016, p. 252).
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o ensino do conceito estruturante
pensamento aritmético é enfatizado. Os alunos chegam à escola com diferentes
conhecimentos prévios e, partindo disso, nos primeiros anos, a escola desenvolve
conteúdos matemáticos importantes, como os números naturais e as quatro
operações básicas, os quais estruturam outros que serão estudados posteriormente.
Conforme Resolução nº 3 (BRASIL, 2005), a etapa de ensino denominada Anos
Iniciais do Ensino Fundamental, tem duração de cinco anos e a faixa etária prevista
das crianças é de 6 a 10 anos, fase do desenvolvimento infantil que é ainda bastante
lúdica. Devido à ludicidade presente nos softwares educativos, sobretudo em
games, entendemos que esse recurso possibilita a exploração do conteúdo de forma
mais dinâmica e interativa, em que o estudante tende a participar ativa e
autonomamente de seu processo de aprendizagem, favorecendo a articulação entre
o conceito aritmético e o seu contexto.
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Tal problematização acerca desta discussão dos métodos de uso das
tecnologias no âmbito educacional, buscando atualização e qualificação dos
processos educativos, nos conduz ao questionamento: de qual forma a utilização do
game Tux Of Math Command na disciplina de Matemática, como recurso
tecnológico, na Educação Básica, pode auxiliar no processo de aprendizagem do
conteúdo de adição, subtração, multiplicação e divisão?
Face ao apresentado nesta subseção esta pesquisa se justifica por trazer
uma discussão sobre a pertinência do uso de games para o processo de ensino e
aprendizagem, por meio de pesquisa e intervenção pedagógica, abordando a
utilização de ferramentas tecnológicas, com ênfase em computadores, utilizando o
game Tux of Math Command como recurso mediador do processo de ensino e
aprendizagem no âmbito das operações matemáticas.
Com isso, busca-se propiciar ao estudante o exercício da atenção,
concentração, raciocínio lógico, coordenação motora e outras funções necessárias
ao processo de ensino e aprendizagem. Já para os docentes, espera-se que esta
pesquisa apresente uma forma de inserir os games como recurso no processo de
ensino e aprendizagem de matemática e viabilizar a utilização do laboratório de
informática como um espaço de aprendizagem.

1.3 OBJETIVOS

No intuito de responder nosso questionamento, os objetivos do trabalho
dividem-se em geral e específicos.

1.3.1 Objetivo Geral

Analisar a utilização de game como recurso no processo de ensinoaprendizagem do conteúdo de Aritmética.
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1.3.2 Objetivos Específicos



Verificar junto à literatura as potencialidades e desafios do uso de games
em um contexto educacional;



Desenvolver uma sequência de atividades utilizando o software Tux of
Math Command para o aprendizado de Matemática no 4º e 5º ano do
Ensino Fundamental;



Analisar quais impactos que o game Tux of Math Command pode produzir
no processo de ensino e aprendizagem, por meio de atividades antes e
pós-aplicação da sequência de atividades;



Levantar dados que possibilitem a descrição de aspectos relativos à
motivação, interação, ensino e aprendizado das quatro operações: adição,
subtração, multiplicação e divisão com estudantes dos 4º ou 5º anos do
Ensino Fundamental a partir do uso do game Tux Of Math Command.

1.4 ORGANIZAÇÃO

A sistematização do texto apresentada nesta pesquisa segue a seguinte
organização: a primeira seção, que denominamos de introdução, contemplamos um
fragmento significativo da apresentação pessoal do pesquisador, o problema de
pesquisa, os objetivos e a justificativa da pesquisa.
A segunda seção é intitulada de “Revisão da Literatura”, no qual discorremos
sobre o software escolhido, sobre outros softwares na Matemática, aplicações em
outras áreas do conhecimento e como foram realizadas as outras pesquisas.
A terceira seção nos traz a fundamentação teórica passando pela
metodologia de ensino e aprendizagem da matemática, tecnologia e cultura escolar.
Na quarta seção discorremos sobre os encaminhamentos metodológicos
que dão aporte a pesquisa, trazendo a metodologia propriamente dita, a coleta de
dados, os instrumentos da pesquisa e a análise preliminar dos dados.
A quinta seção contém os resultados e/ou contribuições da análise feita a
partir dos dados coletados e observações realizadas durante a pesquisa referente
ao nosso objeto da pesquisa: atividades com jogos voltados para o ensino de
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Matemática, desenvolvidas no espaço escolar, nos anos iniciais do Ensino
Fundamental.
Por fim, finalizamos o trabalho com uma seção dedicada as considerações
finais, promovendo reflexões acerca do uso de games no ensino da Matemática.
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2 APORTE TEÓRIO

Essa pesquisa utiliza um game para analisar o processo de ensino e
aprendizagem da Matemática. Assim, iniciamos esta seção com um levantamento
das pesquisas findadas no período de 2013 a 2017 sobre o tema em que
procuramos compreender as potencialidades e desafios no contexto educacional.
Nas subseções seguintes, discutimos sobre o uso de softwares educacionais na
disciplina de Matemática, tecnologias educacionais e, por fim, o uso de game no
processo educativo.

2.1 REVISÃO DA LITERATURA – PERÍODO DE 2013 A 2017

A revisão da literatura é uma parte vital do processo de investigação, que
envolve localizar, analisar, sintetizar e interpretar a investigação prévia relacionada
ao nosso objeto de estudo (COSTA; ZOLTOWSKI, 2014). Iniciamos pelo
questionamento do que se quer saber nesta revisão:


De que forma está ocorrendo o uso dos games no ensino e na
aprendizagem?



Como ocorre o uso do game na disciplina de Matemática?



Na disciplina de Matemática o game é utilizado para o ensino da
aritmética?



Dentre os softwares utilizados, existem trabalhos com o Tux Of Math
Command?
A utilização de softwares educacionais como recurso no processo de ensino

e aprendizagem na disciplina de Matemática tem-se apresentado como objeto de
estudo em várias pesquisas realizadas nos programas de pós-graduação (mestrado
e doutorado). A revisão que exibimos a seguir mostra de qual maneira esse tema
vem sendo tratado no âmbito acadêmico e estabelecer nosso aporte, por meio
desse estudo, ao quadro atual. Para responder estas questões norteadoras do
trabalho, buscamos nas bases de dados, apresentadas a seguir, as seguintes
palavras-chave:
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Ensino e aprendizagem;



Matemática;



Aritmética;



Games;



Jogos educacionais;



Tux of Math Command.
As bases de dados utilizadas para as buscas foram: Sistema de Bibliotecas

da Universidade Federal do Paraná - UFPR; banco de dados da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; Scientific Electronic
Library Online (Scielo). Como filtros de pesquisa foram analisados os trabalhos
desenvolvidos nos últimos cinco anos, ou seja, entre os anos de 2013 e 2017.
A primeira base de dados pesquisada “Sistema de Bibliotecas da UFPR” se
deve ao fato do pesquisador estar cursando o mestrado profissional em Educação:
Teoria e Prática de Ensino – PPGE:TPEn, pela Universidade Federal do Paraná. A
escolha desta base se deve ao fato de verificar o que está sendo produzido na
instituição em que esta pesquisa está inserida.
No portal do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Paraná –
UFPR é possível fazer a busca com as palavras-chave agrupadas, assim o Quadro
1 apresenta os resultados das buscas realizadas combinando as palavras-chave
conforme descritas no quadro.
QUADRO 1 – RESULTADO DA BUSCA NO SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANÁ – UFPR COM PALAVRAS-CHAVE AGRUPADAS.
Período

Palavras-chave

2013 – 2017

Aprendizagem, Matemática
Aprendizagem, Software
Aprendizagem, Game
Aprendizagem, Tux of Math Command
Matemática, Software
Matemática, Game
Matemática, Tux of Math Command
Game, Software
Game, Tux of Math Command
Aprendizagem, Matemática, Software
Aprendizagem, Matemática, Game
Aprendizagem, Matemática, Game, Software, Tux of Math Command
FONTE: Os autores (2018)

Quantidade de
produções
39
23
12
0
22
12
0
5
0
2
1
0
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No Quadro 1 é possível observar que não existem trabalhos no acervo da
UFPR que abordem o Tux of Math Command. Dos doze trabalhos encontrados,
associando as palavras-chave game e matemática e utilizando como critério de
seleção a utilização de game no processo de ensino e aprendizagem no Ensino
Fundamental, analisamos os trabalhos de Cezarotto (2016), Jendreieck (2017) e
Schimidt (2017) por está relacionado à área de ensino.
Em seu trabalho Cezarotto (2016) comenta que os jogos eletrônicos são
popular como mídia de entretenimento porque proporcionam um tipo de diversão
que motiva seus usuários, além disso, os jogos são considerados um significativo
meio de comunicação e expressão contemporânea. Atualmente, diversas áreas de
pesquisa visualizam os jogos como uma ferramenta potencializadora da motivação
nas mais variadas atividades, como, no uso empresarial, na aprendizagem escolar,
em treinamentos cognitivos etc. Nesta pesquisa o game é direcionado para crianças
com problemas de discalculia do desenvolvimento. O autor apresenta uma
combinação entre os estudos da área da neuropsicologia dos transtornos da
aprendizagem escolar, com os elementos advindos da área do game design
relacionados à experiência do jogador. Em termos de método, sua pesquisa se
caracteriza como exploratória, qualitativa e aplicada, utilizando como procedimentos:
pesquisa bibliográfica, estudo analítico, estudo de caso, triangulação dos dados e
avaliação com especialistas. Como resultado, evidenciou o uso de mídias digitais
como jogos, em ascensão nas práticas neuropsicológicas, porém com uma limitada
contribuição do game design e a ausência de uma sistematização em seu
desenvolvimento. Por outro lado, a revisão contemplou a prática do game design
descrevendo

sobre

os

elementos

e

as

configurações

que

abrangem

o

desenvolvimento de um jogo, com foco na motivação do jogador.
Jendreieck (2017) fez uma pesquisa qualitativa com o objetivo de identificar
as contribuições que o jogo educativo interdisciplinar, denominado de Localize-se,
pode proporcionar para o desenvolvimento de habilidades nas disciplinas de
matemática e geografia para estudantes de 3º ano do Ensino Fundamental de uma
escola municipal de Curitiba. Buscou-se observar em que momentos os estudantes
demonstraram ação interdisciplinar por meio do desenvolvimento de habilidades das
disciplinas de geografia e matemática. Também foram realizadas atividades com
foco na resolução de situações-problema, uma atividade inicial e outra final. Para a
análise de dados foi criado um método próprio para esta pesquisa, realizando-se
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uma triangulação dos instrumentos buscando-se observar se as falas, atitudes e
ações dos participantes demonstravam mudanças em relação a conhecimentos e
habilidades. Os resultados demonstraram que o jogo pode contribuir para
desenvolvimento de habilidades como: usar legenda de mapas, utilizar noções
topológicas e de lateralidade para movimentação no espaço representado, usar
instrumentos como a bússola e a Rosa dos Ventos para localização por meio dos
pontos cardeais, planejar movimentações no espaço representado, realizar cálculo
mental e outras estratégias de resolução de problemas matemáticos para
movimentação no espaço representado.
Schimidt (2017) em sua pesquisa busca associar a concepção de espaços
comunicativos com o jogo digital Minecraft nos âmbitos da formação inicial de
professores e da Educação Básica. Tendo a compreensão que o jogo Minecraft é
um viabilizador de espaços comunicativos, com base em suas potencialidades de
oportunização de discussões e problematizações, permitindo o desenvolvimento de
construções conjuntas. Como resultado a autora delineou o conceito de espaços
comunicativos enquanto perspectiva de formação dos sujeitos. Procurou associar a
concepção de espaços comunicativos com o jogo digital Minecraft nos âmbitos da
formação inicial de professores e da Educação Básica. Sendo assim, compreendese o jogo utilizado enquanto um viabilizador de espaços comunicativos, com base
em suas potencialidades de oportunização de discussões e problematizações,
permitindo o desenvolvimento de construções conjuntas. A autora inferiu que,
durante o processo formativo como um todo foram observados momentos de
viabilização e desenvolvimento de espaços comunicativos com ou sem a presença
do jogo digital. Desta maneira, compreende-se que o jogo abordado se caracteriza
como uma possibilidade de oportunização de espaços comunicativos, contribuindo
formativamente como um ambiente de práxis e de construções conjuntas. Assim,
ressalta-se a crucialidade de estabelecer processos formativos pautados na
formação emancipatória dos sujeitos, sendo os espaços comunicativos uma
perspectiva condizente com este viés de reconstrução crítica da educação.
Os trabalhos de Cezarotto (2016), Jendreieck (2017) e Schimidt (2017) se
aproximam da proposta de nossa pesquisa no aspecto de utilizar games como
potencializadores e motivadores do processo de ensino e aprendizagem na
educação básica. A proposta de Cezarotto (2016) se diferencia desta pesquisa pelo
fato de desenvolvê-la com participantes que possuem discalculia. A maior
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diferenciação da pesquisa de Jendreieck (2017) está no foco da interdisciplinaridade
entre as disciplinas de Matemática e Geografia, enquanto a pesquisa de Schimidt
(2017) foca na formação de professores.
A segunda etapa foi verificar as produções de outros programas de pósgraduação em âmbito nacional que desenvolveram pesquisas relacionadas ao tema
proposto. Para isto, realizou-se consulta no portal da Capes de Dissertações e
Teses.
Análogo ao portal do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do
Paraná – UFPR, no portal da Capes de Dissertações e Teses também é possível
fazer a busca com as palavras-chave agrupadas, foram mantidas as mesmas
combinações de palavras-chave anteriores. O quadro 2 a seguir apresenta os
resultados encontrados.
QUADRO 2 – RESULTADO DA BUSCA NO BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES
COM PALAVRAS-CHAVE AGRUPADAS
Período

Palavras-Chave

2013 – 2017

Aprendizagem, Matemática
Aprendizagem, Software
Aprendizagem, Game
Aprendizagem, Tux of Math Command
Matemática, Software
Matemática, Game
Matemática, Tux of Math Command
Game, Software
Game, Tux of Math Command
Aprendizagem, Matemática, Software
Aprendizagem, Matemática, Game
Aprendizagem, Matemática, Game, Software, Tux of Math Command

Quantidade De
Produções
4999
1514
594
1
1526
297
1
160
1
646
175
1

FONTE: Os autores (2018).

Dentre a recuperação de trabalhos no banco de dados de teses e
dissertação da CAPES encontramos um trabalho que utiliza o software Tux Of Math
Command, Sousa (2013) em escolas da educação básica do município de Apodi/RN
constatou um alto índice de estudantes reprovados em Matemática, foi então que
passou a estudar uma solução para a melhoria dos números apresentados, daí a
ideia de aplicar o jogo Tux of Math Command, em que constatou que os estudantes
se preocupava em fazer o cálculo com maior segurança, apresentando um resultado
favorável.
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O quadro 2 mostra um total de 297 trabalhos recuperados com as palavras
chaves games e matemática. Como critério de seleção para análise temos a área de
concentração do trabalho ser na Educação, preocupação com o processo de ensino
e aprendizagem, com foco na educação básica.
Como forma de exemplificar alguns destes casos pode-se citar o trabalho de
Brito (2013) que aborda diferentes games para o ensino da Matemática. O autor
destaca que novas abordagens pedagógicas que priorizam o aspecto humano e
cognitivo com o advento de tecnologias para auxílio do processo de ensino e
aprendizagem. A análise dos resultados mostra que games oferecidos aos
estudantes são uma fonte de imprescindível suporte pedagógico e metodológico às
relações de ensino e aprendizagem na Matemática.
Santos (2017) em sua pesquisa tem como foco compreender como os
professores utilizam o laboratório de informática e os dispositivos móveis –
notebooks, tablets e smartphones – na escola, como possíveis mediadores nas
práticas pedagógicas. Indica que os professores consideram o laboratório para
buscas de informações na internet pelos estudantes, contudo não desenvolvem
práticas

pedagógicas

nesse

espaço.

Assim,

os

conteúdos

programáticos

desenvolvidos em sala de aula são desvinculados do laboratório. Apenas o instrutor
de informática é responsabilizado pelas atividades didáticas, propondo uso de jogos
educativos e ensinando conceitos de informática. Os resultados sugerem que há
desconhecimento dos professores em como utilizar os computadores nas suas
práticas. Em relação aos dispositivos móveis, estes são utilizados por alguns
professores nas práticas pedagógicas para buscas de informações na internet e
atividades com softwares. Seus resultados sugerem a necessidade de formação
para os professores, de forma que possam redimensionar suas práticas, incluindo as
tecnologias digitais como elementos mediadores do processo educativo.
Elorza (2013) traz que o processo de ensino e aprendizagem de Matemática
tem se revelado problemático para as crianças dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. A forma como se apresenta o conteúdo a elas pode originar a
disponibilidade ou não para aprender e isso depende em grande parte da
compreensão e da concepção que os professores têm sobre o processo de ensino e
aprendizagem, o uso de metodologias diversificadas e o modo de usá-las para
garantir o processo de construção de conhecimento a seus estudantes. O uso de
jogos enquanto metodologia de ensino configura-se como uma possibilidade de
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aproximar as crianças do conhecimento matemático, por meio de um ambiente que
priorize a investigação e a problematização dos conceitos, por meio do diálogo, da
comunicação, do registro, da troca de ideias, da socialização do pensamento e da
construção dos significados. A autora investigou dissertações de mestrado e teses
de doutorado, realizadas no período de 1991 a 2010, sobre jogos e o ensino e a
aprendizagem de Matemática. Sendo a metodologia escolhida de natureza
qualitativa, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida exclusivamente
mediante fontes bibliográficas, mais especificamente, os resumos de dissertações e
teses disponíveis no Portal da Capes. A partir de tais contribuições, concluiu que
aquelas que utilizaram o espaço escolar para aplicação e análise de jogos, sem
desconsiderar a participação do professor da sala envolvida, contribuíram de forma
relevante não só para reflexões sobre o material do jogo, mas também em relação
ao rendimento/desenvolvimento cognitivo dos estudantes e, em alguns casos, para a
prática docente.
Na busca analisar traços cognitivos que sugerem aprendizagem do adulto
que joga, Jungbluth (2017) desenvolveu sua pesquisa discute que a inserção dos
jogos digitais em práticas educativas pode contribuir na significação do
conhecimento, pois há evidências dessa interferência em traços cognitivos que
sugerem aprendizagem do adulto que joga. O desenvolvimento de diferentes
funções neurocognitivas foi identificado especialmente em correlação com jogos
mais flexíveis, adaptáveis, com bom gameplay, que possibilitam o erro, maior
imersão e a compreensão de suas regras ou criados por design participativo; em
jogos classificados como de entretenimento e jogos disponibilizados em ambientes
virtuais de aprendizagem; e quando os jogadores adultos são mais interessados em
aprender e jogar. A maior contribuição dessa pesquisa foi levantar as características
necessárias para um jogo digital e a situação em que ele pode ser inserido em
práticas educacionais para interferir na aprendizagem. É interessante pensar que a
Educação pode utilizar diferentes meios para promover a aprendizagem, e os
resultados aqui discutidos vão ao encontro dessas possibilidades. Ressalta-se a
importância para que haja clareza sobre como fazer a inserção do jogo digital na
Educação de modo que efetivamente haja uma contribuição, pois não é possível
simplesmente utilizar qualquer jogo, em qualquer contexto, como se bastasse inserir
um artefato diferente, uma tecnologia
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Tecchio (2017) analisa, com base na teoria vigotskiana, como a inserção de
softwares educativos contribui para o desenvolvimento do pensamento aritmético,
nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O corpus da pesquisa, produzido a partir
de entrevistas inspiradas no Método Clínico Piagetiano, constituiu-se de seis
estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública
municipal de Bento Gonçalves que exploram, em duplas, softwares educativos
previamente selecionados. O tratamento do corpus baseia-se na análise textual
discursiva de Moraes e Galiazzi, de em que emergem seis categorias de análise:
software educativo como desencadeador dos processos de ensino e aprendizagem;
mediação nos processos de ensino e aprendizagem; interação sujeito-software;
sociointeração nos processos de ensino e aprendizagem; interesse pelos softwares
educativos; e sinais e movimentos de autonomia. A articulação entre as unidades
emergentes, com a lente do quadro teórico, permitiu identificar possíveis
contribuições do software educativo para o desenvolvimento do pensamento
aritmético. Essas contribuições estão relacionadas à mobilização de conceitos
matemáticos e de situações distintas de ensino e aprendizagem desencadeadas na
exploração dos softwares. Nessa investigação, apresentou-se também estudos que
ressaltam contribuições para os processos de ensino e aprendizagem com a
utilização de softwares com características distintas dos explorados nessa pesquisa,
e salientou-se a importância da seleção adequada do software para incorporá-lo ao
processo pedagógico.
Dos trabalhos retornados por essa base, Brito (2013), Elorza (2013), Santos
(2017), Jungbluth (2017) e Tecchio (2017) se aproximam da proposta dessa
pesquisa, do ponto de vista que os autores estudam as possibilidades de utilizar
games no processo de ensino e aprendizagem, destaque para Brito (2013) e Elorza
(2013) que pesquisaram o uso de games na disciplina de Matemática.
Com a finalidade de verificar trabalhos que não são oriundos de teses e
dissertações, como exemplo, práticas pedagógicas de professores que atuam na
educação básica ou originados de trabalhos de conclusão de curso ou iniciação
científica e outros, buscou-se artigos no banco de dados da Scielo, usando as
mesma palavras-chave estabelecidas no início dessa seção.
Por essa base de dados também é permitido fazer a busca com as palavraschave agrupadas, foram mantidas as mesmas combinações de palavras-chave
anteriores. O Quadro 3 a seguir apresenta os resultados encontrados.
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Período

Palavras-Chave

2013 – 2017

QUADRO 3 – RESULTADO DA BUSCA NO BANCO DE DADOS DA SCIELO COM PALAVRASCHAVE AGRUPADAS

Aprendizagem, Matemática
Aprendizagem, Software
Aprendizagem, Game
Aprendizagem, Tux of Math Command
Matemática, Software
Matemática, Game
Matemática, Tux of Math Command
Game, Software
Game, Tux of Math Command
Aprendizagem, Matemática, Software
Aprendizagem, Matemática, Game
Aprendizagem, Matemática, Game, Software, Tux of Math Command

Quantidade de
Produções
118
59
39
9
31
6
8
16
10
10
2
0

FONTE: Os autores (2018)

Nesta base de dados foram retornados encontrados artigos que abordam em
sua temática o game Tux of Math Command, a seguir serão comentados os
trabalhos que foram desenvolvidos com o foco de potencializar o processo de ensino
e aprendizagem.
No trabalho de Oliveira et al. (2015) as autoras apresentam uma experiência
realizada na Educação de Jovens e Adultos ofertada no curso de Licenciatura em
Computação do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Dentre os vários
softwares educativos trabalhados 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 cálculo mental.
Em seu trabalho Sousa (2016) estudando o alto índice de estudantes
reprovados em Matemática, na instituição em que atuava, passou a buscar uma
solução para a melhoria dos números apresentados. Trabalhou com o game Tux of
Math Command para verificar se seria uma resposta positiva a sua proposta.
Percebeu-se que os estudantes se preocupavam em fazer o cálculo com maior
segurança, muitos deles apresentaram agilidade no cálculo mental.
Aguiar e Castilho (2017) realizaram uma pesquisa sobre a utilização de
softwares educacionais, como o Quadrado Mágico, os Jogos de Aritmética e o Tux
of Math Command, como estratégias mediadoras no processo de ensino e
aprendizagem da Matemática. A coleta de dados se deu a partir da realização de
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atividades matemáticas, com estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental I, no
Telecentro de uma escola pública da cidade de Manaus-Amazonas. O objetivo do
estudo foi verificar as potenciais contribuições dos recursos tecnológicos e dos jogos
na motivação e no interesse dos discentes em aprender as quatro operações
fundamentais da aritmética de forma lúdica e, desse modo alcançar o pleno
letramento matemático. Os resultados demonstraram a importância da utilização dos
softwares como práticas diferenciadas, pois além de promover a integração da
prática à teoria, possibilitou aos educandos o uso de estratégias que facilitaram sua
aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades para raciocinar logicamente em
operações matemáticas.
Sena (2017) traz algumas considerações relevantes sobre a utilização dos
instrumentos tecnológicos e recursos de multimídia, dando ressalvas em relação ao
papel das instituições de ensino e professor diante do palco das novas tecnologias
em que estão imersos a sociedade atual. E, especificamente, para o ensino das
operações matemáticas, isto é, adição, subtração, multiplicação e divisão, por meio
dos

softwares

educativos

e

vídeo-aulas,

por

meio

destes

instrumentos

contextualizando de forma mais atrativa, favorável, descontraída e convidativa aos
estudantes da disciplina de Matemática das séries/ano 4º e 5º do Ensino
Fundamental I.

Ao

iniciar

esta

revisão

tomamos

como

questões

norteadoras

as

apresentadas no início da seção e que neste momento nos propomos a responder.
Sobre como está ocorrendo o uso dos games na aprendizagem, no intervalo
de tempo pesquisado (2013 a 2017) ao associar as palavras-chave aprendizagem e
game obtivemos 23 trabalhos na base da UFPR (QUADRO 01), já na base da
CAPES (QUADRO 02) foram obtidos 594 trabalhos. Das pesquisas analisadas,
podemos verificar que essas possuem aplicações nas mais diversas áreas como na
Educação Especial (CEZAROTTO, 2016), Formação de Professores (SCHIMIDT,
2017), Matemática (BRITO, 2013; ELORZA, 2013; SOUZA, 2013; SANTOS, 2017;
JUNGBLUTH, 2017 e TECCHIO, 2017), Educação de Jovens e Adultos (OLIVEIRA
et al., 2015) na tentativa de promover o processo de ensino e aprendizagem.
Em relação a nosso questionamento sobre como ocorre o uso do game
especificamente na disciplina de Matemática, os trabalhos encontrados aplicam os
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games nas investigações em Geometria (SOUZA, 2013), resolução de situaçõesproblemas (ELORZA, 2013) e aritmética (TECCHIO, 2017).
Especificamente sobre o uso do game para o ensino da aritmética, se
destaca o trabalho de Tecchio (2017) em que a autora utiliza softwares educacionais
para trabalhar o conteúdo. Os games utilizados pela a autora são: Feche a caixa,
Desafios matemáticos e Desafios matemáticos 2.
Sobre a utilização do game Tux Of Math Command nessas pesquisas, nas
buscas realizadas no banco de teses e dissertações da Capes foi observada a
dissertação de Sousa (2013). Nesse trabalho a autora constatou um alto índice de
estudantes reprovados em Matemática em escolas da educação básica do município
de Apodi/RN, e na busca de amenizar esse quadro decidiu aplicar o jogo Tux of
Math Command em que constatou que os estudantes se preocupavam em fazer o
cálculo com maior segurança, apresentando um resultado favorável. Na base de
dados da Scielo também foram encontrados artigos que abordam em sua temática o
game Tux of Math Command (OLIVEIRA et al, 2015; SOUSA, 2016; AGUIAR E
CASTILHO, 2017; SENA, 2017) que de maneira geral procuram promover a
aprendizagem das operações aritméticas de maneira lúdica e potencializar o cálculo
mental.
De maneira geral, relativo ao uso de games no processo de ensino e
aprendizagem, os autores traçam um paralelo entre games e habilidades cognitivas,
investigando as habilidades desenvolvidas por meio da utilização do game.
Contemplam ainda, as competências que os games proporcionam aos jogadores,
indicando os benefícios para o processo de ensino e aprendizagem. Os autores
justificam o uso dos games como desencadeador dos processos de ensino e
aprendizagem; mediação nos processos de ensino e aprendizagem; sociointeração
nos processos de ensino e aprendizagem, interesse nos softwares educativos e
sinais e movimentos de autonomia, sendo um objeto de suporte pedagógico e
metodológico.

2.2 SOFTWARES EDUCACIONAIS EM MATEMÁTICA
O ensino e aprendizado da Matemática tem se mostrado como um dos
grandes desafios da educação básica, pois os estudantes não conseguem
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reconhecer como algo presente no seu dia a dia, acreditando que não a utilizam.
Diante disso, apresentam dificuldades e baixo desenvolvimento nas atividades em
sala de aula. Muitos desses estudantes não se dão conta que a Matemática faz
parte do seu cotidiano e que alguns deles já possuem certo domínio desse saber,
resolvendo situações reais da sua própria vida (OLIVEIRA 2013).
A esse respeito podemos destacar os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) que afirmam ser o professor, o modificador e enriquecedor do processo
ensino e aprendizagem, construindo novos e mais potentes instrumentos de ação e
interpretação:
[...] o desenvolvimento da atividade mental construtiva não é suficiente para
que a educação escolar alcance os objetivos a que se propõe: que as
aprendizagens estejam compatíveis com o que significam socialmente. O
processo de atribuição de sentido aos conteúdos é, portanto, individual;
porém, é também cultural na medida em que os significados construídos
remetem a formas e saberes socialmente estruturados. (BRASIL, 1998, p.
52).

Dessa forma, usando games estamos proporcionando dois importantes
aspectos das expectativas dos PCN: por um lado, estaremos enriquecendo o
processo ensino e aprendizagem e, por outro, utilizando um novo instrumento de
ação e interpretação que tem um forte significado social hoje.
Ainda os PCN (BRASIL,1998) apontam a ação da Matemática no Ensino
Fundamental pela proposição de objetivos que evidenciam a importância de o
estudante utilizá-la como instrumental para entender o mundo à sua volta e de vê-la
como área do conhecimento que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de
investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas.
Atualmente o processo ensino e aprendizagem da Matemática no ensino
fundamental encontra muitas dificuldades, pois o educando não
compreende a matéria ensinada, e diversas vezes são reprovados devido a
dificuldades de relacionar aquilo que foi aprendido com o dia a dia, assim
sendo, novas metodologias de ensino são buscadas constantemente para
mudar esse cenário (PORTUGAL; MURAROLLI, 2015, p. 49).

A busca de novas metodologias de aprendizado passa pelo uso de recursos
tecnológicos de cunho pedagógico, por exemplo, os softwares educacionais que
podem contribuir no processo de aprendizagem dos estudantes estimulando o
interesse deles na disciplina de Matemática. Conforme Lucena (1997, p. 22),
“software educacional é todo aquele que pode ser usado para algum objetivo
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educacional, por professores e estudantes, qualquer que seja a natureza ou
finalidade para a qual tenha sido criado”.
Desse modo, Portugal e Murarolli (2015) defende que:
os softwares educacionais são um interessante recurso para a educação e
podem ser eficazes para aumentar o interesse dos alunos na aprendizagem
da matemática e ainda podem ser utilizados pelos professores como uma
forma de complementar o conteúdo passado em sala de aula. A utilização
de jogos que aprimoram o raciocínio matemático através das operações
básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão trazem para as crianças
uma forma mais divertida e interativa de fixar o conteúdo passado pelos
docentes. (PORTUGAL e MURAROLLI, 2015, p. 47)

Assim, como indicado pelos autores citados, essa tecnologia educacional
deve ser inserida de forma responsável, proporcionando um ganho de conhecimento
substancial aos estudantes na disciplina de Matemática de forma que tal recurso
tecnológico favoreça o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.
Outra proposta metodológica geradora a partir do Currículo do Ensino
Fundamental: 1º ao 9º ano, volume 03, que trata especificamente de Matemática,
(CURITIBA, 2016) é de problematizações que se trata da utilização e integração das
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), para o ensino e
aprendizagem da matemática. A principal característica está no que podemos fazer
com elas: representar graficamente, processar e transformar dados, agilizar cálculos,
investigar modelos matemáticos, simular conjecturas, visualizar conceitos e
aprofundar conteúdos, além de desencadearem, em sala de aula, novas formas de
ler, escrever e se comunicar.
De modo especial, na matemática, aparecem as calculadoras, os
computadores e os aplicativos de celulares como fortes aliados na execução de
determinados procedimentos, como cálculos e representações. Com o apoio dessas
ferramentas, os(as) estudantes são
liberados da execução de cálculos tediosos e, [...] apoiados numa ação
pedagógica apropriada, podem dedicar seus esforços para a busca de
diferentes soluções, concentrando-se nos raciocínios que o problema exige,
trocando ideias, discutindo e verificando outras possíveis soluções.
(NOGUEIRA; ANDRADE, 2004, p. 28).
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O uso da calculadora, conforme Medeiros (2003, p. 28), “contribui para
agilizar a resolução dos problemas abertos, possibilitando uma melhor utilização da
estratégia de tentativa e erro e potencializando o cálculo mental”.
Nesse sentido, há a necessidade de uma integração entre o trabalho com os
significados das operações básicas, o algoritmo e a máquina, em que priorizamos a
compreensão do(a) estudante na resolução de problemas, destacando os caminhos
que ele(a) construirá para resolver. Isto implica em uma valorização do pensar e da
elaboração do conhecimento do(a) estudante em detrimento da imposição de regras,
extrapolando a utilização ingênua de instrumentos de cálculo apenas para facilitar
atividades mecânicas.
Nesse sentido, os computadores, a utilização da internet e dos aplicativos
de celulares têm se mostrado como possibilidades interessantes no
processo de ensino e aprendizagem da matemática, por meio de softwares
criados especialmente para auxiliar na construção de conhecimentos
matemáticos, propiciando aos(às) estudantes diferentes contextos de
resolução de problemas por meio de simulações e construções conceituais,
nos quais os(as) estudantes investigam e constroem modos de resolver.
(CURITIBA, 2016, P.17)

Assim, a integração e utilização das TDIC, nas aulas de matemática,
possibilitam romper com o padrão de linearidade e hierarquização dos conteúdos,
bem como se constituem em fortes aliadas na construção dos conhecimentos
matemáticos, com o foco nos(as) estudantes e não nas técnicas em si.
Desse modo, os esforços no processo de ensino e aprendizagem devem se
“concentrar nos problemas que podem ser resolvidos pelos sistemas ser-humanocom-computador, e não no que deixamos de aprender devido à presença de novas
tecnologias” (BORBA, 1999, p. 288).
De modo geral, o Currículo do Ensino Fundamental: 1º ao 9º ano, Vol. 03
salienta a necessidade de considerar a complexidade do vivido, destacando a
construção do conhecimento matemático e, portanto, possibilitando um aporte para
que o ensino de matemática se constitua e se faça constituinte de uma Educação
Matemática coerente com o projeto de formação de pessoas como um compromisso
social.
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2.3 TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Uma melhor qualidade de vida foi estabelecida ao ser humano em virtude do
desenvolvimento das tecnologias. De acordo com Kenski (2003) desde os
primórdios da história da humanidade, o ser humano faz uso das tecnologias, até
chegar à qual se vivencia neste milênio. Muitos utensílios e instrumentos foram
criados ou desenvolvidos nas mais variadas épocas da história da existência
humana. Inteligentemente, o ser humano efetuou registros de sua história por
intermédio de símbolos iconográficos capazes de descreverem características de
como viviam, caçavam, pescavam entre outras.
As tecnologias são tão antigas quanto à espécie humana. Na verdade, foi a
engenhosidade humana, em todos os tempos, que deu origem às mais
diferenciadas tecnologias. O uso do raciocínio tem garantido ao homem um
processo crescente de inovações. Os conhecimentos daí derivados, quando
colocados em prática, dão origem a diferentes equipamentos, instrumentos,
recursos, produtos, processos, ferramentas, enfim, a tecnologias. (KENSKI,
2015, p. 15).

Kenski (2003) comenta que com o passar do tempo, as relações sociais
evoluíram e os instrumentos foram aprimorados. A interação entre os indivíduos
provocou o surgimento dos grupos sociais, os quais construíram culturas específicas
e distintas constituindo seus conhecimentos, consolidando as culturas, os costumes,
crenças, hábitos sociais que foram perpassados às gerações.
Segundo Kenski (2015) as tecnologias invadem nossas vidas, transformando
nossas capacidades e contexto social. O conceito do que seja novas tecnologias é
variável e contextual, tendo que obedecer a alguns critérios para classificá-las.
Os fundamentos teóricos que sustentam o processo de ensino e
aprendizagem sofreram grandes transformações nas últimas décadas. Os maiores
agentes dessas transformações foram às mudanças econômico-sociais pelas quais
passaram a sociedade.
Assim, Harvey (2008) comenta que nesta perspectiva, os avanços
tecnológicos merecem destaque, especialmente os que se referem ao campo da
informática, pois desencadearam mudanças significativas em todos os demais
campos da atividade humana. Essas abrangeram inclusive, e com expressiva
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significação, o campo educacional, abrindo diversas possibilidades, pois no âmbito
da educação rompeu limites, por meio da multimídia.
Partindo da premissa que as tecnologias disponíveis são mediadoras da
aprendizagem, essas oferecem novos desafios para o professor. Para Kenski (2015)
o suporte tecnológico deve estar aliado aos objetivos de ensino a fim de atendê-los.
As atuais tecnologias digitais podem criar espaços educacionais, promovendo novas
formas de ensino.
O avanço tecnológico tem causado diversas mudanças na sociedade, nas
esferas: econômica, social e cultural. “Também esse avanço tem levado a revisar
valores estabelecidos confirmando-os ou não ou ainda estabelecendo novos valores,
em uma nova sociedade e um novo ser humano” (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2005, p.
76). Como afirma Kenski (2003), cada época é marcada por um domínio de
tecnologia, transformando o modo de vida do ser humano.
“É comum ouvirmos dizer que na atualidade, as tecnologias invadem o
nosso cotidiano, (...) nos filmes de ficção científica, as chamadas civilizações
tecnológicas são povoadas por robôs e outros equipamentos sofisticados” (KENSKI,
2015, p. 22). Pensando nessa afirmação, a autora reflete que esses filmes passam a
ideia de que tais máquinas são muito superiores ao ser humano comum, geralmente
criadas, por cientistas mal-intencionados, na tentativa de promover a dominação da
raça humana. Trata-se de uma perspectiva literária e redutora do conceito de
tecnologia, passando a imagem de algo negativo, ameaçador e perigoso.
Tecnologia permeia em todos os lugares e está presente em nossas vidas e
as atividades rotineiras que desenvolvemos (dormir, comer, trabalhar, deslocar, ler,
conversar, entre outras) são possibilitadas pela tecnologia a que temos acesso. Esta
está tão intrínseca no meio social, que dificilmente se percebe que não são coisas
naturais (KENSKI, 2015).
O conceito de novas tecnologias é variável e contextual Em muitos casos,
confunde-se com o conceito de inovação. Com a rapidez do
desenvolvimento tecnológico atual, ficou difícil estabelecer o limite de tempo
que devemos considerar para designar como novos os conhecimentos,
instrumentos e procedimentos que vão aparecendo. O critério para
identificação de novas tecnologias pode ser visto pela sua natureza técnica
e pelas estratégias de apropriação e de uso. (KENSKI, 2015, p. 25).

A educação tem se mostrado propensa a essas mudanças, Brito e
Purificação (2005) comenta que a escola ainda não domina o universo da tecnologia

40

do mundo contemporâneo. Faz-se necessário implementar formas de aprender
balizadas pelas tecnologias da informação e comunicação, bem como a criação de
novas formas de ensinar, para evitar que a escola se transforme em uma instituição
obsoleta.
Para Brito e Purificação (2005) a escola deve fazer sua inserção no mundo
contemporâneo levando em consideração os avanços tecnológicos. Sob o ponto de
vista do contexto educacional, com inclusão das diversas realidades sociais e sua
interdependência abrangendo as novas tecnologias.
Na realidade tais tecnologias já se fazem presentes em quase todos os
espaços sociais e culturais contemporâneos. Para Kenski (2003):
Diferentes equipamentos – telefones, televisores, computadores e todos os
seus periféricos – transformam a maneira como as pessoas agem e se
relacionam socialmente. Novas demandas profissionais surgem e
desaparecem em ciclos cada vez mais breves. Flexibilidade profissional,
velocidade tecnológica, múltiplos tempos e espaços vivenciais,
desterritorialização do conhecimento, reterritorialização das interações e
comunicações pessoais nos novos espaços virtuais. Uma nova e
diferenciada realidade que se impõe plena de desafios à forma como se faz
Educação na atualidade (KENSKI, 2003, p. 267).

As tecnologias de informação e comunicação corroboram com novos
caminhos para antigos e novos entendimentos do processo de ensino e
aprendizagem. No entanto, as novas tecnologias não são autossuficientes para
fornecer as respostas para os mais variados problemas educacionais, como já
destacavam Brito e Purificação (2003). Se a tecnologia na educação venceu a etapa
de desconfiança radical, o encantamento do ponto de vista capaz de solucionar de
modo mágico os problemas trata-se de um olhar simplista de novas e perigosas
dependências.
Analisando um dos expoentes dessas novas tecnologias, a internet, Cazetta
et al. (2005) afirmam que:
Esta realidade impõe uma série de desafios instigantes, e mesmo
estafantes, a pesquisadores, educadores e a relação professor-aluno, como
estar a frente desta sala de aula tendo que lidar com alunos com total
acesso a um meio de informação que lhes provê liberdade para construir
novos conhecimentos, absorver novos conceitos tecnológicos e, não menos
importante, usar e dominar novas interfaces e ferramentas. Por outro lado,
do ponto de vista didático, esse cenário tecnológico permite que haja uma
ruptura na dinâmica do ensino, uma vez que, por exemplo, a Internet provê
uma série de outros atrativos como jogos e salas de bate-papos, que
tendem a aumentar o trabalho e o desgaste do professor para atrair a
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atenção para as tarefas e atividades curriculares propostas em e para a sala
de aula. (CAZETTA et al., 2005, p. 2).

Desse modo, as novas tecnologias se mostram grandes aliadas em sala de
aula, porém, se utilizada de maneira equivocada pode acarretar em impedimento ao
processo de ensino e aprendizagem. Cazetta et al. (2005) comentam que na
trajetória do caminho pedagógico, é necessário constituir estratégias para provocar
os estudantes, estimulando sua participação na construção do conhecimento.
Nessa construção do conhecimento é preciso adicionar, como afirma Brito e
Purificação (2005), o aprimoramento técnico e tecnológico do computador no
processo ensino e aprendizagem que viabiliza novas formas de comunicação dentro
do ciberespaço com probabilidade de integração de diferentes mídias em uma. Fato
que promove a comunicação virtual e o compartilhamento de informações.
Para Levy (2003)
o epicentro desse movimento de interconexão de grande amplitude é hoje o
aperfeiçoamento acelerado e o crescimento exponencial do ciberespaço.
Crescimento que diz respeito tanto ao número de computadores e dos
servidores conectados quanto à diversidade qualitativa e à quantidade dos
grupos humanos e das informações acessíveis. Essa tendência, ou seja, a
velocidade das alterações no universo informacional cria a necessidade de
permanente atualização do ser humano para acompanhar esse movimento.
A democratização do acesso aos recursos tecnológicos e,
consequentemente, a possibilidade de obtenção de informação é um grande
desafio mundial que demanda mudanças nas esferas políticas, econômicas,
sociais e educacionais. (LEVY, 2003, p.192).

Dessa forma, Brito e Purificação (2005) relata que a construção do
conhecimento baseado na informação ocorre a partir de uma mudança na sociedade
por meio da interação entre os indivíduos, ressaltando que as tecnologias fazem
parte de nossa cultura.
Na atualidade dentre as ferramentas que estão presentes no ambiente
escolar tem-se o computador, netbook, smartphone além das “clássicas” como
lousa, caderno, lápis, caneta e outros. Nessa pesquisa tratamos do uso games que
utilizam as primeiras tecnologias indicadas anteriormente.
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2.4 USO DO GAME NO AMBIENTE ESCOLAR

Bona (2009) defende que softwares educativos podem ser um bom recurso
que auxilia o estudante na construção do conhecimento em diversas áreas, pois os
elementos ofertados por eles são muito grandes e com um potencial para se
trabalhar os conteúdos das disciplinas, permitindo ao professor a oportunidade para
planejar, de maneira inovadora. Dessa forma,
pedagogicamente falando, a utilização de ambientes informatizados,
empregando-se softwares educativos avaliados previamente pelo professor,
acompanhados de uma didática construtiva e evolutiva, pode ser uma
solução interessante para os diversos problemas de aprendizagem em
diferentes níveis (MAGEDANZ, 2004, p.6).

Contudo, com a inserção do software no contexto educativo, auxiliando no
processo de ensino e aprendizagem, espera-se que os estudantes sejam capazes
de usar os conhecimentos existentes, adquirindo novos com a intervenção do
recurso tecnológico, tornando-se pensadores ativos e críticos. “Além disso, esperase que eles sejam capazes de conhecer o seu potencial intelectual e utilizá-lo no
desenvolvimento de suas habilidades e aquisição de novos conhecimentos”
(PAPERT, 1988, p.9).
A utilização de games como recurso pedagógico no processo de ensino e
aprendizagem do conteúdo de aritmética na disciplina de Matemática, nos leva a
verificar de que maneira o professor pode assumir o papel de facilitador da
compreensão e assimilação dos conceitos e conteúdos trabalhados com os
estudantes. As Diretrizes Curriculares para a Educação Municipal de Curitiba:
É preciso que todo cidadão tenha conhecimentos científicos para entender e
debater questões a respeito do funcionamento da natureza, da ciência e da
tecnologia. É preciso que haja maior aproximação entre a linguagem
científica e a linguagem sociocultural para que os estudantes compreendam
a importância daquilo que aprendem na escola (CURITIBA, 2006, p. 15).

Desse modo, muito presente na vida das pessoas, o computador permite
agregar informação, divertimento, comunicação e educação. Tapscott (1999) elucida
que para as crianças o computador constitui um brinquedo que permite estimular a
imaginação, explorar o mundo e adquirir experiências. Para o autor, o computador
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favoreceu um ambiente em que as atividades da infância estão mudando de forma
radical. O autor considera que as horas investidas com o computador não são
passivas, mas sim ativas, uma parcela de tempo em que as crianças desenvolvem
habilidades, solucionam problemas e se divertem.
Desde muito cedo o game na vida da criança é uma atividade privilegiada
para o desenvolvimento e a aprendizagem, pois quando ela explora e manuseia seu
interesse vai de encontro as suas necessidades. A aproximação entre game e
criança pode possibilitar um novo estilo de aula, em que o game torna-se um
recurso, auxiliando o desenvolvimento de novos hábitos: a valorização pelo
momento da aprendizagem e gosto pela matemática. Segundo os Parâmetros
Curriculares Nacionais:
A realidade social, cada vez mais dinâmica e complexa, exige o
desenvolvimento da autonomia intelectual de todos os cidadãos. Buscando
desenvolver esta autonomia na compreensão e interpretação do mundo a
Educação Matemática tem por objeto de estudo a compreensão,
interpretação, descrição de fenômenos referentes ao ensino e à
aprendizagem da matemática. (BRASIL, 1998, p. 13).

Os jogos são importantes ambientes da cultura. Huizinga (1993, p.47)
comenta que “o jogo é um traço essencial, talvez o mais importante das sociedades
humanas. Diferentemente dos outros animais que brincam, o homem é o único que
faz conscientemente e durante toda a vida para obter prazer”. Para o autor, os
fundamentos dos jogos estão associados a aspectos diversos da sociedade, sempre
relacionando um aspecto lúdico.
Gros (1998) relata que essa popularidade parece apenas aumentar com o
passar do tempo. Juntamente com os produtos midiáticos provenientes da cultura
digital, são responsáveis por influenciar alguns modos de pensar e agir dos
indivíduos. A existência de métodos e elementos empregados nos games é capaz
de proporcionar aprendizagens úteis em vários domínios da vida, de forma eficiente
e prazerosa.
Como potencializador da capacidade cognitiva os games podem ser usados
na construção do conhecimento, na propagação da informação e na fixação de
conhecimentos previamente adquiridos . Logo, os games se tornam um meio de
comunicação auxilia de forma lúdica e interativa, a construção do conhecimento. “A
riqueza dos processos de comunicação humana pressupõe o uso de um simbolismo
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vasto e diferenciado que ultrapassa o universo alfabético do texto escrito” (MELO,
2000, p.100).
Pesquisadores do Education Arcade, uma divisão do Massachusetts Institute
of Technology (MIT), Eric Kopfler, Scot Osterweil e Katie Salen (2008) buscam nos
games e nas suas estruturas engajadoras e divertidas, sem focar em experiências
exclusivamente escolares ou jogos educativos por si só. De acordo com estes
autores,
[...] aqueles que acreditam no uso de games em educação, geralmente
partem de algumas concepções gerais. Eles observam que os jogadores
exibem, regularmente, elementos como persistência, assumem riscos,
atenção a detalhes, assim como a habilidade de se resolver problemas.
Elementos esses que se acredita serem ideais se demonstrados
regularmente no ambiente escolar. Eles também entendem que ambientes
de jogos eletrônicos permitem ao jogador a construção de entendimento
ativo, no ritmo de cada um e que, jogos bem desenvolvidos, permitem ao
aluno avançar por diferentes caminhos, de diferentes formas, em sintonia
com os interesses de habilidades de cada jogador, enquanto fomentam a
colaboração e aprendizagem em tempo real (KOPFLER et al., 2008).

Novos produtos e sistemas ao serem desenvolvidos, além de considerar os
fatores tecnológicos, tendem a observar que a sociedade contemporânea mostra-se
estar cada vez mais interessadas por jogos. Zichermann e Cunningham (2011)
elencam, a partir dessa realidade, que o público alvo se envolve com estruturas de
recompensa, reforço e feedbacks. Os autores ainda afirmam que os mecanismos
inseridos em jogos agem como um motor motivacional do indivíduo, proporcionando
a interação deste com os mais variados aspectos e ambientes. O nível de interação
é determinado pelo tempo em que o indivíduo tem grande quantidade de conexões
com outra pessoa ou ambiente. Para Furió et al. (2013) o jogar, é mais do que
proporcionar prazer, trata-se de um modo de desenvolver no indivíduo habilidades
de pensamentos e cognição, instigando a atenção e memória.
Os games exercem influências sobre os jogadores, permeando o jogador,
possibilitando uma alta absorção das informações e acontecimentos dispostos e
propostos no jogo. Potencializando algumas características, como: rápido raciocínio,
raciocínio lógico, leitura, concentração e memória.
Segundo Azevedo e Bomfoco (2012) os games são importantes ferramentas
para intensificar aprendizagens nas diferentes áreas do conhecimento. Logo
aparece um novo elemento, chamado de gamificação, o qual consiste no uso de
subsídios dos games (mecânicas, estratégias, pensamentos) no intuito de motivar os
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sujeitos à ação, ajudar na solução de problemas e promover aprendizagens. Esse
fenômeno alastra-se pela educação, como tática de ensino e aprendizagem,
exibindo resultados positivos obtidos por meio dessas experiências.
Os games, segundo Johnson (2005), contribuem no desenvolvimento
cognitivo das crianças ao propiciar ao jogador tomada de decisões, a escolha e a
prioridades, por meio de um trabalho intelectual fundamental. O autor pondera que a
maior parte do game é esgotada em solucionar problemas menores de modo
progressivo, hierárquico e agrupado, uma habilidade de concentrar-se no que é
urgente resolver e, ao mesmo tempo, manter a atenção naquilo que ainda está por
vir. Na execução do game o estudante reflete e cria hipóteses sobre o que os
eventos em que se envolve podem significar.
Por meio dessas hipóteses apresentadas anteriormente, o educando recebe
esse feedback como uma resposta à sua ação e aceita ou repensa sua hipótese
original. Logo, aprende por tentativa e erro, a partir de desafios vencidos pouco a
pouco. Kashiwakura (2008) propõe que as habilidades dos estudantes são
desenvolvidas por meio da utilização de videogames. Em seu trabalho foram
abordados os desafios e competências que os games proporcionam aos jogadores.
A partir da análise de games como Sid Meier´s Civilization IV, Guitar Hero III, Black
& White 2 e GATE foi possível traçar um paralelo entre os videogames que
viabilizam o desenvolvimento de uma série de habilidades cognitivas aos jogadores.
Devido ao potencial educativo dos games, Moita (2007) afirma que eles
promovem nos jogadores uma predisposição para a aprendizagem, pois os games
sempre iniciam de um raciocínio lógico, resolução de situação problema,
possibilitando ao usuário a possibilidade o entender a lógica e o objetivo a ser
alcançado.
É fato que incessantemente se buscam maneiras de melhorar a qualidade
de ensino e deixar as aulas de Matemática mais atraentes, visando estabelecer o
processo de ensino e aprendizagem. Como afirma Souza (2001, p. 24) “o grande
desafio é encontrar opções que venham a contribuir na superação das dificuldades
encontradas pelos professores e estudantes no ensino e aprendizagem da
Matemática”.
Tendo em vista que o avanço tecnológico faz parte do cotidiano dos
estudantes, o game torna-se um instrumento tecnológico importante à prática
pedagógica, sendo as possíveis contribuições propiciar diversão, incentivar a
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criatividade e desenvolver a capacidade cognitiva, psíquica e motora dos
estudantes. Para esta pesquisa foi escolhido o game Tux of Math Command no
intuito de trabalhar as quatro operações.

2.4.1 Tux of Math Command

O game Tux Of Math Command possui som, animação, premiação e erro.
As animações do personagem “pinguim” permite uma interação maior do usuário
com o game; as imagens reais, contidas como plano de fundo, permitem a
interdisciplinaridade entre as disciplinas de Matemática e Ciências.
O game trabalha de forma divertida as quatro operações básicas da
Matemática. O Tux of Math Command foi desenvolvido para o Linux, mas logo se
tornou um software para multiplataformas. Esse software é livre e pode ser baixado
e instalado gratuitamente. A tela inicial do game encontra-se na Figura 01.
FIGURA 1 – TELA INICIAL DO GAME.

FONTE: Tux of Math Command

No menu opções é possível selecionar entre algoritmos de adição,
subtração, multiplicação ou divisão. Existe ainda a possibilidade de mesclar as
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operações ou escolher apenas uma delas. A Figura 02 mostra algumas dessas
possibilidades que podem ser trabalhadas com o game.

FIGURA 2 – MENU DE OPERAÇÕES

FONTE: Tux of Math Command

O game visa impedir que as bombas atinjam os iglus que estão sob ataque.
No entanto, o interessante é a capacidade de divertir ensinando as quatro operações
de forma lúdica, pois as bombas serão destruídas se o jogador acertar as operações
aleatórias. A dificuldade aumenta ao passo que o nível aumenta. A Figura 03 mostra
os meteoros caindo em direção aos iglus.
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FIGURA 3 – METEOROS CAINDO NA DIREÇÃO DOS IGLUS

FONTE: Tux of Math Command

O funcionamento do game é por meio da digitação do resultado
correspondente à operação proposta e aperta o ENTER. Se o resultado fornecido
estiver correto, um raio laser é lançado diretamente na bomba (operação),
destruindo-a. Caso contrário, o raio vai a outra direção e a bomba continua
descendo. É possível responder corretamente até que esta atinja o iglu. Na Figura 6
podemos ver como são destruídos os meteoros.
FIGURA 4 – DESTRUIÇÃO DO METEORO MEDIANTE RESPOSTA CORRETA

FONTE: Tux of Math Command
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Enfim, tomando como base os autores citados acima se espera nesta
pesquisa que ao analisar os dados a partir de uma descrição detalhada da execução
do trabalho em relação ao ensino e aprendizado de adição, subtração, multiplicação
e divisão por meio do game, haja apontamentos positivos em relação ao processo
de ensino e aprendizagem, contribuindo assim, para prática profissional docente.
Por ser o game uma ferramenta nesse processo educacional ele é considerado
como uma tecnologia educacional, sendo abordado esse campo de estudo na
próxima seção.

Descrito o aporte teórico desta pesquisa, apresentamos na próxima seção
os procedimentos metodológicos que buscam analisar as possíveis contribuições do
game no processo de aprendizagem das operações aritméticas para os estudantes
da Educação Básica.

50

3 ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Toda pesquisa pode ser pensada como uma sequência de atividades
ordenadas com o objetivo de se descobrir novos conhecimentos em determinado
domínio. Existem diversas maneiras de ser fazer pesquisa, as quais vão se
delineando em função do objeto e da concepção de conhecimento assumida pelo
pesquisador. Assim, nesta seção apresentamos nossas opções metodológicas na
busca de responder à pergunta de pesquisa: de qual forma a utilização do game Tux
Of Math Command na disciplina de Matemática, como recurso tecnológico, na
Educação Básica, pode auxiliar no processo de aprendizagem do conteúdo de
adição, subtração, multiplicação e divisão?
Descrevemos ainda as condições nas quais a pesquisa foi realizada, desde
a caracterização dos participantes, até a apresentação detalhada dos meios e
instrumentos dos quais nos utilizamos para coletar, registrar e analisar os dados.
Mesmo que as estratégias dos métodos mistos não sejam tão conhecidas
quanto às das abordagens quantitativas ou qualitativas, Creswell (2010) apresenta
três estratégias gerais para os procedimentos da pesquisa mista:
(i) métodos mistos sequenciais – o investigador pode iniciar por uma
abordagem qualitativa e seguir com uma abordagem quantitativa, ou viceversa; (ii) métodos mistos concomitantes - o investigador coleta as duas
formas de dados ao mesmo tempo e depois integra as informações na
interpretação dos resultados; (iii) métodos mistos transformativos - o
investigador utiliza um enfoque teórico como uma perspectiva ampla em um
projeto com dados quantitativos e qualitativos, sendo que esse enfoque
pode envolver uma abordagem sequencial ou concomitante. (CRESWELL,
2010, p.39)

Dessa forma, Creswell (2010) aponta que o emprego conjunto dos métodos
traz certos benefícios como: a possibilidade de controlar vieses (pela abordagem
quantitativa) e compreensão dos agentes envolvidos no fenômeno (pela abordagem
qualitativa); identificação de variáveis específicas (pela abordagem quantitativa) e
visão global do fenômeno (pela abordagem qualitativa); complementação de um
conjunto de fatos e causas oriundos da abordagem quantitativa com uma visão da
natureza dinâmica da realidade; enriquecimento das constatações obtidas em
condições controladas com dados obtidos no contexto natural.
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Diante do exposto, consideramos que ao apresentar os procedimentos de
coleta, registro e análise dos dados faz-se necessário construir uma narrativa
detalhada, de forma que possam ser visualizadas as atividades propostas, seu
encaminhamento em sala de aula, os modos pelos quais foram registrados e
analisados. A esses aspectos será dedicado o próximo seção.

3.1 PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS

Os instrumentos de coleta de dados utilizados neste trabalho foram:
questionário geral, avaliação prévia dos conteúdos curriculares previstos na
pesquisa, sequência de atividades do software Tux Of Math Command, reaplicação
da avaliação e entrevista com a finalidade de verificar aspectos do uso do game em
relação aos participantes.
O questionário geral foi composto por perguntas relacionadas aos dados dos
participantes, da utilização do computador e de sua relação com as quatro
operações; a avaliação apresenta situações-problema utilizando as operações
matemáticas para serem resolvidas pelos estudantes – como recursos na
elaboração e resolução das atividades serão utilizados elementos da Expressão
Gráfica como ilustrações, desenhos e outros; o game contém algoritmos das quatro
operações.
Nesse estudo, que foi realizado por meio de uma intervenção pedagógica,
com a utilização do game Tux of Math Command buscamos analisar a mencionada
proposta metodológica da pesquisa por intermédio dos seguintes procedimentos:


Análise documental - foram analisados os documentos que orientam a
prática pedagógica e de currículo, tais como, Projeto Político-Pedagógico
da escola, Diretrizes Curriculares da Prefeitura Municipal de Curitiba da
disciplina de Matemática;



Elaboração da sequência de atividades para utilização do game,
contemplando o conteúdo;



Processo de consentimento para participar da pesquisa;
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Aplicação do questionário geral, em sala de aula, explicando sua
finalidade;



Aplicação de avaliação composta de diversos instrumentos didáticos para
verificar o conhecimento matemático necessário ao ano escolar dos
participantes;



Implementação da sequência de atividades - A proposta foi implementada
pelo professor–pesquisador, o qual fez a mediação do participante e o
game;



Observação dos participantes ao longo dessas aulas - foram utilizados os
registros escritos: do comportamento dos participantes, dos comentários
orais, de suas expressões faciais e corporais;



Registros das aulas em áudio e vídeo - Também foi realizada a filmagem
dessas aulas para complementação dos registros escritos;



Reaplicação de avaliação composta de diversos instrumentos didáticos
para verificar o conhecimento matemático necessário ao ano escolar dos
participantes;



Entrevistas;



Análise dos materiais produzidos pelos participantes e das observações
realizadas pelo professor-pesquisador.
O processo de consentimento3 para participação na pesquisa ocorreu da

seguinte forma: por se tratar de participantes menores de idade, os responsáveis por
esses foram convidados a comparecer à escola, em reunião previamente agendada,
em que foi elucidado o projeto de pesquisa e o efetuado o convite para participar da
pesquisa, formalizando os documentos “termo de consentimento livre e esclarecido”
(APÊNDICE A) e “termo de assentimento livre e esclarecido” (APÊNDICE B).

3

Esta pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa CEP/SD segundo Parecer
Consubstanciado do CEP 2.401.871, sendo um dos documentos contidos nesse processo de
aprovação a autorização de execução da pesquisa pela Secretaria Municipal de Educação de
Curitiba.
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3.1.1 Caracterização a partir das respostas oriundas do questionário geral

De acordo com o questionário geral (APÊNDICE C) – primeiro instrumento
de coleta de dados desta pesquisa – foi aplicado aos estudantes participantes é
possível fazer uma descrição do perfil destes participantes de acordo com suas
respostas.
Quanto à idade dos participantes a maioria dos estudantes encontram-se
com a idade correta no ano que está cursando. Dos 25 participantes que cursam o
4º ano, 4 deles tem 8 anos e os demais 21 participantes tem 9 anos completados até
aplicação do questionário. No 5º ano, dos 15 participantes, 13 deles apresentam 10
anos, enquanto apenas 2 tem 11 anos completados até a aplicação do questionário.
Quanto ao gênero dos participantes podemos ver que dentre os 40
participantes, tem-se 4 meninos a mais em relação ao numero de meninas,
totalizando 18 meninas e 22 meninos.
Quanto ao ano em que os participantes se encontram matriculados, 25
participantes frequentam o 4º ano e 15 participantes frequentam o 5º ano do Ensino
Fundamental I.
Quanto ao acesso a computadores, tablets, notebooks e celulares dos
participantes, todos os 40 participantes possuem acesso aos dispositivos elencados,
o que se torna um facilitador para esta pesquisa, ao passo que o participante
conhece a ferramenta.
Quanto ao uso dos computadores, tablets, notebooks e celulares dos
participantes, o perfil dos participantes encontra-se no Gráfico 1. E quanto ao uso
desses dispositivos, o gráfico 1 mostra, dentre os recursos oferecidos, os
participantes o fazem da seguinte maneira: acesso a sites educativos são efetuados
regularmente por 6 participantes; todos os 40 participantes utilizam para jogos
eletrônicos; 12 utilizam para desenhar, 19 utilizam para realizar trabalhos escolares;
todos os 40 participantes acessam redes sociais (facebook), 32 visualizam vídeos
(youtube) e 28 usam para aplicativos de comunicação (whattsapp, messeger).
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GRÁFICO 1 – USO DOS COMPUTADORES, TABLETS, NOTBOOKS E CELULARES

FONTE: Os autores (2018)

Quanto ao ter brincado com algum jogo matemático nos computadores,
tablets, notebooks e celulares por parte dos participantes todos os 40 participantes
já jogaram um game matemático num dispositivo eletrônico.
Por se tratar de um game que envolve as quatro operações aritméticas os
participantes foram questionados quanto à operação que mais gosta de realizar, o
perfil dos participantes visto no Gráfico 2 nos mostra que a operação que os
participantes têm mais afinidade é disparado a adição enquanto apenas 6 tem
preferência em realizar subtrações e um contingente mínimo se sente atraído pela
multiplicação ou divisão, sendo dois e um participantes respectivamente.
GRÁFICO 2 – OPERAÇÃO QUE O PARTICIPANTE MAIS GOSTA DE REALIZAR

FONTE: Os autores (2018)
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Quando o assunto é referente à operação a qual o participante menos gosta
de realizar, o perfil visualizado no Gráfico 3 nos mostra que a grande vilã das
operações aritméticas é a divisão, quase totalizando a maioria.
GRÁFICO 3 – OPERAÇÃO QUE O PARTICIPANTE MENOS GOSTA DE REALIZAR

FONTE: Os autores (2018)

3.2 ESTRATÉGIAS PARA A APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES E
LEVANTAMENTO DE DADOS

A primeira etapa da pesquisa deu-se por meio de uma reunião entre a
Equipe Administrativa-Pedagógica da escola com os responsáveis legais dos
participantes dos 4º e 5º anos, por se tratar de um grupo vulnerável, no intuito de
explicar a finalidade e funcionamento do trabalho, bem como a solicitação da
autorização para a realização da pesquisa.
Posteriormente, de modo análogo, agora pelo professor-pesquisador, os
participantes previamente autorizados pelos responsáveis foram convidados a
participar da pesquisa em que foi explicado o processo de atividades a serem
realizadas.
Partindo para a pesquisa propriamente dita, primeiramente aplicou-se o
questionário geral que originou a caracterização dos participantes (seção 4.2), com a
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finalidade de descrever o perfil dos participantes, seu contato com computadores,
tablet’s, celulares, e sua afinidade com games e logicamente com a Matemática.
Então foi aplicada a avaliação (APÊNDICE D), elaboradas com atividades,
contemplando a utilização de diversos recursos, como material dourado, lápis de
cor, palitos. Foi elucidado que naquele momento era necessário que o participante
resolvesse a atividade avaliativa da maneira que soubesse, na qual os erros e
acertos não seriam avaliados de modo a prejudicá-los na avaliação trimestral e sim
para promover uma análise das tentativas e participação.
A finalidade desta avaliação é inicialmente acompanhar o desempenho do
participante tentando estabelecer relações que permitam analisar o domínio do
conteúdo de aritmética, em especial a apropriação das quatro operações. Esta
também é um importante material comparativo para verificar possíveis avanços dos
participantes nos conteúdos trabalhados no game Tux Of Math Command no
momento de pós-aplicação.
A etapa posterior trata da aplicação da sequência de atividades construída
para se trabalhar o game Tux of Math Command. A realização das atividades
aconteceu no período da aula do professor-pesquisador, tanto em sala de aula por
meio da utilização dos netbook’s ou no laboratório de informática nos computadores.
A primeira ação tomada foi apresentar o game para os participantes explicando as
regras, objetivos, opções do game e funcionamento do mesmo. Posteriormente, foi
solicitado ao participante que selecionasse a operação e grau de dificuldade de
acordo com o estabelecido da sequência de atividades.
A sequência de atividades foi planejada a partir de conjunto de atividades
articuladas para o trabalho com o game visando atingir nosso objetivo que é analisar
a utilização do Tux of Math Command como recurso no processo de ensinoaprendizagem de matemática. As etapas elaboradas e executadas nesta sequência
de atividades estão organizadas no Quadro 4 a seguir.
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QUADRO 4 – ORGANIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES.
Etapa

Denominação

Duração

1

Apresentação
do game.

Uma aula de
50 minutos.

2

Adição

Duas aulas de
50 minutos.

3

Subtração

Duas aulas de
50 minutos.

4

Multiplicação

Duas aulas de
50 minutos.

5

Divisão

Duas aulas de
50 minutos.

O que foi abordado
Foi apresentado aos participantes o game Tux of Math
Command, em que cada participante, em seu próprio
computador, pode acessar o software, conhecer sua
interface gráfica, explorar os menus de controles,
conhecer a regra para jogá-lo e os objetivos a serem
alcançados em cada fase do game.
Sensibilização dos participantes sobre a importância de
dominar a operação de adição, uma operação que se faz
presente em nosso cotidiano, explorando-a em diversas
situações: comprar algo, dar o troco, saber quantos anos
eu tenho, se sou mais velho ou mais novo que alguém,
dentre outras inúmeras situações. Solicitado aos
participantes que acessasse o game Tux of Math
Command, e em seguida selecionasse no menu de
configurações a operação de adição. Jogar o game
proposto, nos diferentes níveis de dificuldades
estabelecidos pelo professor-pesquisador.
Sensibilização dos participantes sobre a importância de
dominar a operação de subtração, de modo análogo à
adição. Solicitado aos participantes que acessasse o
game Tux of Math Command, e em seguida selecionasse
no menu de configurações a operação de subtração.
Jogar o game proposto, nos diferentes níveis de
dificuldades estabelecidos pelo professor-pesquisador.
Sensibilização dos participantes sobre a importância de
dominar a operação de multiplicação, de modo análogo à
adição. Solicitado aos participantes que acessasse o
game Tux of Math Command, e em seguida selecionasse
no menu de configurações a operação de multiplicação.
Jogar o game proposto, nos diferentes níveis de
dificuldades estabelecidos pelo professor-pesquisador.
Sensibilização dos participantes sobre a importância de
dominar a operação de divisão, de modo análogo à
adição. Solicitado aos participantes que acessasse o
game Tux of Math Command, e em seguida selecionasse
no menu de configurações a operação de divisão. Jogar o
game proposto, nos diferentes níveis de dificuldades
estabelecidos pelo professor-pesquisador.

Fonte: Os autores (2018)

Por fim, foi reaplicada a avaliação inicial, para coleta de dados, a fim de
obter um importante material comparativo para verificar possíveis avanços dos
participantes nos conteúdos trabalhados no game Tux of Math Command. E
selecionado alguns participantes para uma entrevista semiestruturada.
Na próxima seção são descritas as observações do professor-pesquisador
em sala de aula com relação às atitudes dos participantes, bem como a análise dos
dados coletados durante a pesquisa.
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4 RESULTADOS

Nesta seção apresentamos os resultados da análise dos dados coletados no
trabalho de campo, cujos procedimentos foram descritos na seção anterior. Aqui foi
organizado o texto, construindo-se relações entre as unidades definidas a priori, a
fim de elaborar uma resposta para a pergunta de pesquisa: como a utilização do
game Tux Of Math Command na disciplina de Matemática, como ferramenta
tecnológica, na Educação Básica, pode contribuir para o processo ensino e
aprendizagem do conteúdo de adição, subtração, multiplicação e divisão?

4.1 OBSERVAÇÕES DO COMPORTAMENTO DOS PARTICIPANTES

Nesta seção utilizamos a proposta qualitativa de pesquisa, em que
descrevemos as observações do professor-pesquisador sobre o comportamento dos
participantes da pesquisa e análise dos instrumentos de coleta de pesquisa.
Tais descrições se justificam pelo fato de ser uma pesquisa qualitativa em
que o processo é guiado preponderantemente pelo senso questionador do
pesquisador, por meio de procedimentos que não seguem padrões rígidos ou prédeterminados, mas a partir do contexto social da pesquisa. Em linhas gerais, a
pesquisa qualitativa preocupa-se com os padrões mais previsíveis das percepções e
comportamento manifestos em sua rotina diária dos participantes.
Na aplicação da avaliação foi possível observar que o comportamento da
maioria dos participantes frente à realização das operações foi por meio da
utilização

dos

algoritmos

tradicionais.

Notamos

que

alguns

participantes

perguntaram ao professor-pesquisador durante a resolução das situações-problema
se havia a necessidade de apresentar uma operação, ou se podia utilizar-se de
outra estratégia como desenho. Ainda tiveram aqueles que realizaram de qualquer
maneira, despreocupados em se esforçarem para resolver, deixando em branco. E
seção posterior apresentaremos a análise quantitativa dessa avaliação.
Nos contatos imediatos com o game Tux of Math Command, observamos
que alguns participantes estavam eufóricos porque se tratava de um jogo. Alguns,
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inicialmente não acompanharam o momento de construção de regras, acessando
um menu qualquer do game, e apertando teclas aleatórias para descobrir como
funcionava o game. Também tivemos participantes, que acompanharam o momento
de apresentação do game, e após acessar o game conforme solicitado pelo
professor digitava números aleatórios, sem prestar atenção na operação solicitada
pelo game.
Passado o momento de euforia, ao se aprofundar no game, observamos um
rendimento significativo na aprendizagem dos participantes, tendo em vista que
muitos conseguiram avançar a níveis de maior dificuldade, o que requereu um olhar
cuidadoso do professor-pesquisador, pois ao passo que o participante dominava o
software, não poderíamos correr o risco dos participantes não estarem mais
dispostos a utilizá-lo. Para tal, paralelo ao game era solicitado atividades paralelas
como marcar a pontuação, comparar com os demais participantes, verificar quem
conseguiu mais acertos ou erros.
Com o desenvolvimento da pesquisa, alguns participantes demonstraram
interesse pelo game, uma vez que ao final da aula, perguntavam ao professorpesquisador quando eles jogariam novamente. Assim como foi observado, que
participantes imitavam movimentos que aparecem no game como a dança que o
personagem do pinguim realiza ao final de cada etapa bem-sucedida da missão.
A observação demonstrou que o comportamento dos participantes
apresentou uma tendência atitudinal positiva. No decorrer do trabalho, não houve
ocorrências de indisciplina, nos momentos de conversas entre os participantes, a
grande maioria era de assuntos pertinentes ao game.
Nesses momentos de conversas, observamos a rica troca de experiências
entre os participantes, com dicas de como proceder no game, qual estratégia foi
utilizada para conseguir vencer as etapas do game.
Motivar os participantes é sempre um grande desafio. Observamos que o
game se mostrou um aliado para melhorar a aprendizagem e para aumentar o
engajamento em sala de aula. Trazer novas tecnologias como ferramenta
pedagógica, nesse trabalho com o software educativo além de despertar o interesse
motivou-os a participarem das aulas, tendo em vista que eram diárias as cobranças
de quando seria a próxima aula.
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A disseminação do uso do game nas aulas se mostrou positivo também na
frequência dos participantes. No período em que esse trabalho foi realizado houve
uma minimização do número de faltas dos participantes.

4.2 ANÁLISE DA PESQUISA – UNIDADES DE ANÁLISES DEFINIDAS A PRIORI

Além das observações indicadas na seção anterior, a análise da pesquisa
ocorreu sob três unidades de análise previamente definidas “game como promotor
do processo de ensino e aprendizagem”, “interação participante-game” e
“sociointeração nos processos de ensino e aprendizagem”. Essas unidades de
análise foram definidas conforme os resultados obtidos nas pesquisas analisadas na
subseção 2.1 (Revisão da literatura – período de 2013 a 2017)

4.2.1 Unidade de análise 01 - Game como promotor do processo de ensino e
aprendizagem

Nessa unidade consideramos diversas situações observadas durante as
aulas em que o game gerou questionamentos, dúvidas e curiosidades, articulando a
construção do conhecimento matemático.
Como forma de ilustração um participante chama atenção para “na hora de
somar e escrever o número, a gente começa a escrever pela dezena, mas a soma
começa pela unidade, às vezes eu começo somando pela dezena, como a gente
escreve, e acaba dando problema quando sobe um” (GCS, 09 anos). Esse exemplo
demonstra que o game desencadeou um processo de ensino e aprendizagem,
envolvendo o conceito matemático de adição.
Ainda, esse movimento de troca entre os envolvidos (professor-pesquisador
e participantes) para compreender como fariam o cálculo, possibilitou uma discussão
pedagógica significativa, motivada pelo game. Segundo Santos e Basso (2012, p.
179), “A disponibilidades de recursos como [...] softwares educacionais abrem um
leque de possibilidades didáticas, modificando as relações entre professor e aluno.”
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Na transcrição a seguir há o diálogo4 entre o pesquisador e o participante
KVC (10 anos):
Pesquisador: ─ Como você faz para descobrir esse número? (aponta para o
monitor a operação 2x?=12).
KVC: ─ Pego a tabuada do 2 e vejo qual número que vezes 2 dá 12.
Pesquisador: ─ Que número é esse?
KVC: ─ É o 6.
Pesquisador: ─ Tem outra forma de descobrir?
KVC: ─ Não sei.
Pesquisador: ─ Você já tentou dividir?
KVC: ─ O 12 pelo 2?
Pesquisador: ─ Tente.
KVC: ─ Também dá certo. Por isso que tem divisão e multiplicação
misturadas!

Neste fragmento de conversa entre o professor-pesquisador e o participante
é possível notar que o game proporcionou um momento de reflexão sobre o conceito
de divisão. Ao responder “não sei” mostra que o participante não tem pleno domínio
do conceito algébrico envolvido na operação. Na hipótese de utilizar a divisão
levantada

pelo

professor-pesquisador

o

participante

parece

demonstrar

entendimento do conceito.
Na transcrição a seguir entre o pesquisador e o participante ICC (09, anos)
há outra mediação para a compressão do conceito de multiplicação.
ICC: ─ Professor! Eu não sei fazer continha de vezes.
Pesquisador: ─ Qual o nome correto que a gente aprendeu e combinou que
iríamos usar para chamar a continha de vezes?
ICC: ─ Ah! Multiplicação. Eu não sei fazer multiplicação! Não sei quanto dá
19x3.
Pesquisador: ─ Dá para resolver usando outra operação?
ICC: ─ Não!
Pesquisador: ─ Pense bem. Vamos tentar com números menores. Quanto
dá 2x2?
ICC: (Conta nos dedos e responde) ─ 4.
Pesquisador: – Como você descobriu?
ICC: ─ Peguei 2 e somei com mais 2.
Pesquisador: – Isso! Como chama essa operação que você fez?
ICC: ─ De mais.
Pesquisador: ─ Então, como ficaria no caso de 19x3?
ICC: ─ 19+19+19.
Pesquisador: ─ Você faz a adição no papel e eu multiplico para comparar.

Na situação exposta, vemos que o game no momento que propõe a
multiplicação de 19 por 3, proporciona um processo de ensino e aprendizagem. O

4

Todos os diálogos apresentados no texto foram coletados nos instrumentos da pesquisa.
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professor-pesquisador aproveitando a dúvida apresentada pela participante
promoveu um questionamento sobre a possibilidade de substituir a multiplicação por
adição de parcelas iguais. O comparativo entre as duas operações realizadas no
rascunho foi importante para a consolidação da construção do pensamento
aritmético atestando a hipótese proposta.
Sobre a análise que fizemos do game como promotor do processo de ensino
e aprendizagem é possível observar que os participantes entenderam o que
estavam fazendo, efetuando corretamente as tarefas exigidas pelo game, conforme
demonstra o diálogo de uma das situações: “Pesquisador: ─ Dá para resolver
usando outra operação? ICC: ─ De mais”. Aqui, após o questionamento
propositalmente realizado pelo pesquisador sobre substituir a multiplicação pela
adição, concluíram que poderiam fazer a multiplicação de 19 por 3 somando três
vezes o número 19. Outro momento apresentado foi a reflexão entre a multiplicação
e divisão como operações inversas no diálogo entre o pesquisador e o participante
KVC. Com isso, vemos que as conclusões dos participantes foram positivas, no
sentido de demonstrarem compreensão das operações apresentadas. São evidentes
as situações desencadeadas pelo game contribuiu com o processo de ensino e
aprendizagem das operações aritméticas, principalmente nos momentos de
socialização entre os participantes o pesquisador. Existiram outros momentos, que
corroboram com a ideia apresentada, porém selecionamos estes apresentados
apenas para ilustração.

4.2.2 Unidade de análise 02 - Interação participante-game

Para a análise nessa unidade são consideradas as integrações visuais e
verbais que os participantes utilizaram na interação com o game, no sentido de
compreenderem o que o software estava solicitando e de maneira autônoma realizar
a conclusão, sem a necessidade de intervenção do professor-pesquisador ou de
outro participante.
Segundo Primo (2000) a comunicação com outra pessoa pode ser
ocasionada por meio da fala, dos gestos, da expressão facial ou, ainda, por um chat,
quando, ao mesmo tempo em que está falando com o outro, está interagindo com a
interface do software e com o hardware (teclado, mouse). Portanto, “em muitos
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casos,

tanto

pode

se

estabelecer

interações

reativas

quanto

mútuas

simultaneamente”. (PRIMO, 2000, p. 11).
No fragmento a seguir, notamos a existência da interação entre o
participante e game, expressado por meio de gestos:
WSP (09, anos) resolveu a operação de adição proposta pelo game
autonomamente, utilizando como recurso para o cálculo os dedos da mão.

Verificamos nessa situação, e em outras, o uso dos dedos das mãos
auxiliando o participante na contagem. Para Ifrah (2005), o acessório de contagem e
cálculo mais antigo e difundido é a mão do homem, e é com os dedos das mãos que
a maioria das crianças aprendem a contar. De acordo com Oliveira, Costa e Moreira
(2001, p.118), o software deve ser capaz de “ampliar as interações entre aluno e o
conteúdo, com a devida mediação do professor”.
No trecho de análise que segue, observamos que o participante interage
com o Tux of Math Command, a qual fica evidenciada em sua expressão facial e
corporal:
JVCS (08 anos) interage com o game, os iglus destruídos mostram que o
participante não tem pleno domínio das operações de divisão postas pelo
game, ao se dar conta que o último iglu está próximo a destruição o
participante franze a testa e cruza os braços aguardando o término do jogo
para ter a possibilidade de tentar novamente.

Ao analisarmos esse momento de frustração do participante demonstrada
por meio de sua expressão corporal diante da situação causada pelo desfecho do
game, Oliveira, Costa e Moreira (2001, p. 118) comentam que o software educativo
deve fornecer novas informações diante dos erros e acertos dos participantes, “a fim
de favorecer a compreensão e/ou ampliação daquele assunto, levando o participante
a interpretar a sua resposta anterior de novas perspectivas”.
Em relação à interação participante-game por intermédio da fala observamos
que a participante JLA (09, anos) interage com o Tux of Math Command refletindo
sobre a possibilidade de resposta: “─ 12! (responde em voz alta e na sequência
digita a resposta, acerta o cálculo e comemora)”.
Observamos também a interação do participante com a interface do game
trazemos novamente aqui o exemplo trabalhado na seção 5.1 a ideia de que alguns
participantes demonstraram interesse pelo game, uma vez que ao final da aula,
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perguntavam ao professor-pesquisador quando eles jogariam novamente. Assim
como foi observado, que participantes imitavam movimentos que aparecem no game
como a dança que o personagem do pinguim realiza ao final de cada etapa bemsucedida da missão.
Entendemos que as unidades de análise desta unidade, ao serem
observadas de forma integrada ao contexto da situação parecem evidenciar relações
de múltiplas interações, pois as relações ocorreram entre os participantes e o
professor, com o software e o computador, suscitando momentos de participação
ativa e recíproca dos participantes.
Destacamos que a receptividade dos participantes em relação ao Tux of
Math Command utilizado favoreceu a interação. A atratividade das imagens, a
facilidade de uso e a possibilidade de encontrar caminhos diferentes para resolver
as situações-problema foram alguns dos aspectos que motivaram os participantes a
interagir com o game.
Os exemplos supracitados corroboram com a utilização do game em nossa
sequência de atividades, em que verificamos o importante papel desempenhado
pelo game nessa unidade analisada: interação participante-game. De acordo com
Almeida (2009, p. 78), o uso da tecnologia nas escolas “[…] criam possibilidades
diferentes para o ensino e a aprendizagem […]”, visto que potencializa todas as
magnitudes do saber e da capacidade humana, por meio do compartilhamento de
“[…] experiências educativas centradas nas relações que se estabelecem em
contexto virtual”. Nessa forma de trabalho, as relações estabelecidas entre o
pesquisador e o participante, principalmente o foco dessa análise: a interação
participante-game é construída pelas diferentes possibilidades interativas que
sustentam o desenvolvimento dinâmico de aprendizagem possibilitado pelo
ambiente. Nesse sentido, as teorias pedagógicas de base

construtivista-

interacionista podem dar subsídios importantes bem como a metodologia
pedagógica baseada em projetos de aprendizagem. Assim, as estratégias de
aprendizagem mediadas pelo recurso do game propiciam “a aprendizagem por meio
da construção de conceitos e da interação do aluno com o professor, com os
colegas, com o ambiente e com o objeto de conhecimento” (VALENTINI E SOARES,
2010, p. 80).

65

4.2.3 Unidade de análise 03 - Sociointeração nos processos de ensino e
aprendizagem

O fato do laboratório de informática estar organizado em bancadas
favoreceu a sociointeração (participante–participante) em pequenos grupos. Ao
longo do processo, foram diversas as situações que evidenciaram a sociointeração,
como os momentos em que um participante ajudou o outro a compreender as
intervenções realizadas pelos professores/pesquisador, levando-os a refletir.
Como exemplo, o participante FBL (10 anos) que estava preste a perder um
ponto no game sofreu a intervenção do participante GRS (10 anos) que percebeu a
dificuldade de realização do cálculo pelo colega, mostrando como usar o recurso de
pausar o game possibilitando mais tempo para a realização do cálculo. Essa atitude
vai ao encontro do que postula Moysés (2003, p. 57) em que afirma que “a atividade
compartilhada ativa o desenvolvimento coletivo e favorece a aquisição do
conhecimento”.
Outra sociointeração comumente observada durante a pesquisa é expressa
na transcrição do diálogo entre os participantes GRS (10, anos) e RR (10, anos).
GRS: ─ Agora tem que calcular 30-18.
RR: ─ 22!
GRS: ─ Não pode. Vai precisar emprestar 1 do 3, aí 2-1 vai ficar 1.
RR: ─ Ah é! 12 então.

Nesse diálogo é possível observamos o participante RR não tinha pleno
domínio em desmontar a dezena para efetuar corretamente o cálculo. Porém, na
troca de experiência que aconteceu entre ele e o participante GRS, podemos
perceber que este sinalizou ao colega a necessidade de rever o cálculo e
desmembrar a dezena, o que oportunizou na correta resolução da operação.
Verificamos que o game cumpriu seu papel na sociointeração nos processos
de ensino e aprendizagem, uma vez que conforme pontuado por Rego (2001, p. 71):
“o desenvolvimento pleno do ser humano depende do aprendizado que realiza num
determinado grupo cultural, a partir da interação com outros indivíduos da sua
espécie”. Dessa maneira, observamos que os diversos diálogos que ocorreram entre
os participantes envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, como no diálogo
pontuado nesta unidade de análise é fundamental para a construção do
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conhecimento. Em nossas análises, notamos que as relações sociais possibilitaram
a troca de informações entre os participantes e a reflexão sobre as operações
aritméticas propostas, de modo que dúvidas ou incompreensões foram elucidadas
ou repensadas de várias maneiras diferentes.

4.3 ANÁLISE DA RE-APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO

Realizadas as análises conforme as unidades pré-definidas são descritas a
análise da re-aplicação da avaliação inicial após a sequência de atividades com o
game.
A questão 01 teve como proposta a resolução de adições e subtrações com
o auxílio do material dourado. Foram distribuídos aos participantes os materiais e
solicitado para que resolvessem as operações a partir das figuras impressas do
material dourado. Na aplicação inicial um total de 22 participantes acertou
integralmente as questões e ou demais integrantes acertaram parcialmente. Dentre
os participantes que obtiveram acertos parciais observamos maior domínio da
adição, apenas quatro participantes apresentaram erros nas adições propostas o
restante tivera problemas com as operações de subtração. Na re-aplicação os dados
mostram avanços por parte dos participantes, houve um aumento no número de
participantes que acertaram integralmente essa questão totalizando 33 participantes.
Quantos aos sete que tiveram acertos parciais, ainda notamos que esses erros se
concentram na subtração.
A atividade 02, que nomeamos de trilha das operações, apresentava uma
figura com uma trilha com subdivisões internas, sendo que algumas dessas
subdivisões estavam preenchidas com operações em que participantes deveriam
realizar e outras subdivisões em branco, as quais receberiam as respostas. Na
atividade prévia 37 participantes completaram a trilha corretamente e agora 39
conseguiram completar corretamente a trilha.
Observamos que na atividade prévia apareceram em algumas atividades
riscos ao longo da trilha como recurso para a realização das operações, agora os
participantes apresentaram melhora no desenvolvimento do cálculo mental, ao
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passo que não apareceram riscos ou registro dos cálculos. Cabe ressaltar que o
cálculo mental utilizado em todo momento durante a execução do game.
A atividade 03 foi composta de uma figura em que o participante precisava
colorir conforme uma legenda em que continha o resultado da operação que se
encontrava no interior da figura. Na atividade prévia 24 participantes a realizaram
corretamente. Notamos que alguns participantes procuraram utilizar do raciocínio
lógico colorindo elementos semelhantes de uma mesma cor, não realizando a
operação proposta e, assim, ocasionando erros uma vez que havia tonalidades
diferentes de cores na paisagem. Na re-aplicação foram 37 participantes que
realizaram a atividade corretamente.
Na atividade 04 solicitamos aos participantes que resolvessem as operações
a partir do algoritmo tradicional. Na primeira aplicação foram 12 os participantes que
acertaram integralmente o solicitado. Dos que tiveram acertos parciais, notamos
maior domínio nas operações de adição, pois dos 28 participantes com acertos
parciais, 24 acertaram as adições propostas. Na re-aplicação da atividade após a
sequência de atividades com o game, os dados mostram melhora dos participantes,
os acertos integrais aumentaram para 21 participantes. Ainda, confrontando com o
questionário inicial, a maior dificuldade se encontra na operação divisão.
O bloco de atividades 05 a 10 continham situações-problema. Na aplicação
inicial observamos que os participantes utilizaram tanto o algoritmo quanto
estratégias próprias para a resolução dessas situações, formas de resolução
também presentes na re-aplicação. Os dados com os acertos dos participantes são
apresentados na Tabela 01.
TABELA 1 – QUANTIDADES DE ACERTOS DOS PARTICIPANTES NO BLOCO DE ATIVIDADES
COMPOSTO POR SITUAÇÕES-PROBLEMA.
Atividade

Aplicação prévia

Re-aplicação

05

32

35

06

28

34

07

04

05

08

33

35

09

25

26

10

35

38

Fonte: Os autores (2018)
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A tabela 01 nos mostra que em todas as situações-problema propostas nas
atividades, houve um aumento no número de participantes que acertaram
integralmente o solicitado. A atividade 07, quando comparada com as demais desse
bloco, mostra um pequeno índice de acertos (tanto na aplicação prévia, quanto na
re-aplicação). Essa atividade trata de uma situação problema envolvendo o
raciocínio de divisão, corroborando com o dado coletado no questionário que indica
que esta é a operação que os participantes não gostam de resolver.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa procurou discutir o ensino da Matemática por meio da
utilização de game como instrumento auxiliador educacional promovendo a
aprendizagem das quatro operações aritméticas. Com isso, foi proporcionado aos
participantes um dinamismo no processo de ensino e aprendizagem a partir do
recurso tecnológico, neste caso, o software educativo Tux of Math Command.
Atualmente, as tecnologias digitais estão por toda parte e, em diferentes
esferas, é possível vermos a sua extensão (KENSKI, 2003). Considerando que os
participantes são parte da sociedade influenciada pelas tecnologias é inevitável que
a escola incorpore os recursos tecnológicos nas suas práticas educativas
(VALENTINI; SOARES, 2010). Diante disso, explicitamos, dentre as inúmeras
possibilidades de recursos tecnológicos possíveis de serem incorporadas aos
processos de ensino e aprendizagem, as contribuições que o game promoveu nesse
contexto.
Na busca junto à literatura verificamos as potencialidades e desafios do uso
de games no processo de ensino e aprendizagem, ao passo que relativo ao uso de
games no processo de ensino e aprendizagem, os autores (CEZAROTTO, 2016;
JENDREIECK, 2017; SCHIMIDT, 2017) traçam um paralelo entre games e
habilidades cognitivas, investigando as habilidades desenvolvidas por meio da
utilização do game. Ainda, os autores (BRITO, 2013; ELORZA, 2013; SANTOS,
2017; JUNGBLUTH, 2017; TECCHIO, 2017) que trabalharam especificamente com
conteúdo de Matemática constaram que os games apresentaram um resultado
favorável, em que a proposta do uso de metodologias diversificadas e o modo de
usá-las para garantir o processo de construção de conhecimento a seus estudantes.
O game utilizado demonstrou ser um recurso eficiente uma vez que,
segundo Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2016) informa que anos iniciais
do Ensino Fundamental se faz necessário que o professor-pesquisador oportunize
situações lúdicas, interativas, permitindo a participação ativa dos participantes.
Ainda, avaliando as possibilidades das tecnologias digitais para os processos de
ensino e aprendizagem, a Base Nacional Comum Curricular destaca a inclusão das
tecnologias no ensino e apresenta como um dos objetivos gerais de formação do
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componente Matemática para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental: “Usar
tecnologias

digitais no

trabalho

com

conceitos matemáticos nas práticas

sociocientíficas” (BRASIL, 2016, p. 254).
Por mais que exista o acesso às tecnologias digitais no cotidiano dos
participantes, fora de sala de aula, estes a utilizam para comunicação e/ou
entretenimento sem nenhum viés educacional, como apresentado no Gráfico 01 em
que os dados nos apresentam que todos os 40 participantes utilizam para acessar
redes sociais e jogos, seguido de utilização para visualização de vídeos e
comunicação, contra apenas seis que se utiliza de sites educativos. A proposta
desse trabalho foi refletir sobre os recursos tecnológicos digitais a partir da
integração do jogo educacional possibilitando uma nova maneira da utilização dos
recursos pelos participantes e não somente as redes sociais. Assim, entendemos a
importância de proporcionar aos participantes um ambiente mais dinâmico,
enriquecedor e motivador ao processo de ensino e aprendizagem e, para isso,
realizamos a inserção do game. Lembrando que como Lipovetsky (2016) defende
que não basta apenas ter acesso a quase tudo via tecnologia, mas resolver as
pendências, às vezes menores, mas de suma importância para a aprendizagem.
Uma ilusão de muitos na atualidade foi imaginar que se poderia obter
conhecimento exclusivamente por meios tecnológicos. Não é assim. O uso
da tecnologia não dispensa o trabalho fundamental da escola. A educação,
mais do que nunca é essencial. Não se chegará, pela tecnologia, a eliminar
a importância da pedagogia, do ensino, do estudo e dos professores
(LIPOVETSKY, 2016, p.12).

Dessa maneira, conforme Lipovetsky (2016) um importante aspecto é o
reposicionamento dos docentes em relação a aprendizagem e seus alunos, de
maneira a aprimorar competências fundamentais à resolução de problemas que
assolam o mundo contemporâneo.
De acordo com os resultados expostos nessa pesquisa, acreditamos que
alguns softwares podem viabilizar o entendimento dos conceitos matemáticos
envolvidos nas operações aritméticas (como apresentado na análise da “Unidade 01
- Game como promotor do processo de ensino e aprendizagem” – seção 5.2.1),
tornando-os importantes para o estudante, por serem necessários durante a
resolução de situações-problema, por exemplo. Ainda, constatamos que os games
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podem favorecer a mediação do professor, de modo a favorecer a exploração dos
conteúdos das operações aritméticas.
Partindo do pressuposto (KAMPFF, 2009; PRENSKY, 2001; LÉVY, 2000;
GARCIA, 2012; LUCENA, 1997; PORTUGAL; MURAROLLI, 2015; CURITIBA, 2016;
BRITO; PURIFICAÇÃO, 2005) de que as tecnologias digitais são recursos
importantes para os processos de ensino e aprendizagem, buscamos respostas para
o problema de pesquisa: de qual forma a utilização do game Tux Of Math Command
na disciplina de Matemática, como recurso tecnológico, na Educação Básica, pode
auxiliar no processo de aprendizagem do conteúdo de adição, subtração,
multiplicação e divisão?
Para responder a essa questão definimos as três unidades em que
procuramos identificar tais contribuições, de modo a legitimar que o professor possa
inserir em sua prática pedagógica esse recurso tecnológico.
Verificamos por meio da unidade de análise 01 que o processo de
aprendizagem foi favorecido pelo game. Percebemos, em diferentes momentos, que
durante a exploração do game, ele gerou questionamentos, dúvidas e curiosidades.
Esses momentos possibilitaram discussões que contribuíram para a construção do
conhecimento matemático.
Na unidade de análise 02 percebemos a interação do participante com o
software, que favoreceu a atenção e a participação dos participantes de forma
efetiva. Observamos que, a atratividade das imagens, a facilidade de uso e a
possibilidade de encontrar caminhos diferentes para resolver as situações-problema
foram alguns dos aspectos que motivaram os participantes a interagir com o
software.
A terceira unidade de análise nos mostrou os momentos de sociointeração
entre os participantes. Notamos que, ao direcionar o questionamento a um
participante específico ou quando um deles não sabia, o outro estava atento e
auxiliava na elaboração da resposta, por vezes até explicava o seu raciocínio para o
colega.
Em suma, em relação às três unidades de análise do uso game constatamos
na exploração dos games um ensino mais ativo, que coloca os participantes em
situações de investigação e descoberta, viabilizando a sociointeração entre os
participantes e na relação participante–professor/pesquisador.
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Entendemos que o game educativo pode contribuir com o desenvolvimento
do

pensamento

aritmético,

as

situações

matemáticas

desencadeadas,

o

conhecimento prévio dos participantes, as intervenções do professor, as relações
sociais estabelecidas.
O interesse demonstrado pelos participantes na utilização dos recursos
tecnológicos foi evidente durante o uso do game, por meio do seu entusiasmo e
satisfação em realizar as tarefas, além dos requerimentos para jogar mais uma vez,
conforme apresentamos anteriormente. Entendemos que a participação e a atenção
dedicada às tarefas durante a exploração do game está associada ao interesse dos
participantes pelos recursos tecnológicos, o que pode motivar e estimular os
participantes no processo de aprendizagem. Desse modo avaliamos que os games
podem ser recursos para a escola possibilitar a interação do participante com o
conhecimento.
Por fim, os resultados desta investigação nos mostram que o Tux Of Math
Command pode possibilitar a consolidação dos conceitos de aritmética. Como
apontado na seção 5.3, por meio da análise quantitativa, comparativa entre a
atividade aplicada antes e pós aplicação da sequência de atividade com o game,
esse recurso contribui para o processo de ensino e aprendizagem, pois houve
melhora nos resultados relacionados especificamente no que tange aos conteúdos
de matemática. Entendemos que o game contribuiu para o desenvolvimento do
pensamento aritmético, as situações matemáticas desencadeadas, o conhecimento
prévio dos alunos, as intervenções do pesquisador, as relações sociais
estabelecidas. Ficou evidenciado na apresentação dos resultados que os
participantes foram adquirindo fluência nos cálculos ao longo do processo de
intervenção do pesquisador, em que destacamos a contribuição do game por meio
das operações relativas a ele.
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Nós, Prof. Dr. Anderson Roges Teixeira Góes e Prof. Rodrigo Thoaldo da Silva,
pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, solicitamos autorização para o
estudante dos 4º ou 5º Anos da ################## a participar de um estudo
intitulado “GAMES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA
DISCIPLINA DE MATEMÁTICA” que será aplicado nas aulas de Ciência e
Tecnologias. O estudo é importante para observarmos esta metodologia com a
utilização do game.

a) O objetivo desta pesquisa é analisar a utilização de game (é um jogo eletrônico,
no qual o jogador interage por meio de periféricos conectados a um console ou
computador como controles e/ou teclado com imagens enviadas a uma televisão ou
um monitor) como recurso no processo de ensino e aprendizagem de Matemática.

b) Com esta pesquisa tentaremos mostrar a compreensão dos conteúdos de
operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com a
utilização do game.

c) Esta pesquisa envolve seres humanos diretamente e tem como foco a observação
em sala de aula do desenvolvimento de diferentes atividades didáticas que poderão
ou não levar a aprendizagens escolares na área do ensino de matemática. Portanto,
pode envolver alguns riscos como: desconforto, constrangimento e retraimento.

d) Os alunos ou pais que não concordarem com a participação na pesquisa, não
terão seus registros analisados e nem recolhidos como dados da pesquisa, uma vez
que o foco dessa pesquisa não está na avaliação direta dos participantes mas na
descrição da integração de uma tecnologia por meio de uma metodologia
empregada para este fim. Assim, a não participação na pesquisa implica na não
observação deste aluno nos dados para análise. Ficando assim mantido seu
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direito a participar normalmente da aula e de uma avaliação desvinculada da
pesquisa como ocorrerá também com os demais alunos participantes, não
sofrendo qualquer sanção em relação ao desempenho ou, ainda, em relação ao
próprio desenvolvimento das atividades de ensino programada.

f) Cabe ressaltar que a inserção da tecnologia já faz parte da metodologia do
professor-pesquisador, sendo esta a justificativa da pesquisa do “tipo etnográfica”
que de acordo com André (2012, p. 30) “O que este tipo de pesquisa visa é a
descoberta de novos conceitos, novas relações, novas formas de entendimento da
realidade”.

g) O benefício esperado com essa pesquisa é a melhora no aprendizado dos
conteúdos da disciplina de matemática. No entanto, o estudante nem sempre será
diretamente beneficiado com o resultado da pesquisa, mas estará contribuindo para
o avanço científico, podendo ser beneficiado no futuro.

h) Dúvidas com relação ao estudo ou aos riscos relacionados a ele, você deve
contatar o pesquisador Rodrigo Thoaldo da Silva, professor de Ciência e
Tecnologias pelo telefone 98888-9379 ou e-mail: thoaldo@gmail.com e o Dr.
Anderson Roges Teixeira Góes, professor da UFPR pelo telefone 3361-3462 ou email: artgoes@ufpr.br.
O pesquisador Rodrigo Thoaldo da Silva poderá ser contatado ainda na
###########, diretamente na sala da direção escolar de segunda a sexta das 08:00
às 12:00 e o Pesquisador professor Dr. Anderson Roges Teixeira Góes no Setor de
Ciências Exatas – Departamento de Expressão Gráfica – Centro Politécnico da
Universidade Federal do Paraná, rua Cel. Francisco Heráclito dos Santos, 100 na
sala do departamento no 4° andar de segunda a sexta das 13:00 às 17:00.

i) Seu consentimento para a realização deste estudo é voluntário e se o senhor(a)
não quiser mais que o estudante faça parte da pesquisa poderá desistir a qualquer
momento e solicitar que lhe devolvam o termo de consentimento livre e esclarecido
assinado e o termo de assentimento livre e esclarecido não tendo qualquer prejuízo
por parte do participante.
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j) As informações relacionadas ao estudo serão conhecidas somente pelos
responsáveis pela pesquisa. No entanto, se qualquer informação for divulgada em
relatório ou publicação, isto será feito sob forma codificada, para que a identidade
do participante seja preservada e seja mantida a confidencialidade. Este termo
é uma forma de proteger o participante, pois de outra maneira, poderiam ficar
expostos em relação a publicação da pesquisa.

k) As despesas necessárias para a realização da pesquisa não são de sua
responsabilidade e com a participação do estudante no estudo o senhor(a) não
receberá qualquer valor em dinheiro. Terá a garantia de que problemas como:
desconforto, constrangimento e retraimento que possa ocorrer nas aulas,
decorrentes do estudo, serão tratados na própria escola.

l) Para compor a análise de dados serão efetuados registros das aulas em áudio e
vídeo para complementação dos registros escritos, os quais ficarão restritos à
equipe de pesquisadores. Obs: As transcrições dos dados, vídeos, questionários e
propostas didáticas analisadas serão guardados pelo tempo previsto na Resolução
nº466/2012 (CNS) e posteriormente destruídas.

m) Para tanto, caso senhor(a) concorde com essa participação, deverá assinar este
termo.

Eu,___________________________________________

li

esse

termo

de

consentimento e compreendi a natureza e objetivo do estudo do qual concordei que
o estudante sob minha responsabilidade possa participar. A explicação que recebi
menciona os riscos e benefícios. Eu entendi que o estudante é livre para interromper
a participação a qualquer momento sem justificar sua decisão. Eu autorizo a captura
de áudio e vídeo que serão utilizados para a pesquisa. Eu entendi o que será feito
durante a pesquisa e fui informado que o estudante será atendido sem custos para
mim se ele apresentar algum problema dos relacionados no item “i”.

Eu concordo voluntariamente que o estudante sob minha responsabilidade participe
deste estudo.
______________________________________________________
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Local e data
______________________________________________________
(Assinatura do responsável pelo participante na pesquisa)
______________________________________________________
Pesquisador Responsável Prof. Dr. Anderson Roges Teixeira Góes
______________________________________________________
Pesquisador Responsável Prof. Rodrigo Thoaldo da Silva
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APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título do Projeto: “GAMES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA
DISCIPLINA DE MATEMÁTICA”

Pesquisadores Responsáveis:
Prof. Dr. Anderson Roges Teixeira Góes
Prof. Rodrigo Thoaldo da Silva

Local da Pesquisa: ########
Endereço: ###############

O que significa assentimento?

Assentimento significa que você, menor de idade, concorda em fazer parte de uma
pesquisa. Você terá seus direitos respeitados e receberá todas as informações
sobre o estudo, por mais simples que possam parecer.
Pode ser que este documento denominado TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO contenha palavras que você não entenda. Por favor, peça ao
responsável pela pesquisa ou à equipe do estudo para explicar qualquer palavra ou
informação que você não entenda claramente.

Informação ao participante

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa, com o objetivo de
propor uma metodologia para a inserção de game (é um jogo eletrônico, no qual o
jogador interage por meio de periféricos conectados a um console ou computador
como controles e/ou teclado com imagens enviadas a uma televisão ou um monitor)
na disciplina de Ciência e Tecnologias.
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Com esta pesquisa tentaremos mostrar a compreensão dos conteúdos de
operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) com a
utilização do game.
Esta pesquisa é importante porque poderemos observar as interações e
aprendizagens dos estudantes com essa metodologia e será desenvolvido nas aulas
de Ciência e Tecnologias.
O benefício esperado com essa pesquisa é a melhora no aprendizado dos
conteúdos da disciplina de matemática. No entanto, o estudante nem sempre será
diretamente beneficiado com o resultado da pesquisa, mas estará contribuindo para
o avanço científico, podendo ser beneficiado no futuro.
Para a elaboração da pesquisa será necessário o registro de áudio e vídeo de
nossas aulas.
Os alunos que não concordarem com a participação na pesquisa, não terão seus
registros analisados e nem recolhidos como dados da pesquisa, uma vez que o foco
dessa pesquisa não está na avaliação direta dos participantes mas na descrição da
integração de uma tecnologia por meio de uma metodologia empregada para este
fim.
Assim, a não participação na pesquisa implica na não observação deste aluno
nos dados para análise. Ficando assim mantido seu direito a participar
normalmente da aula e de uma avaliação desvinculada da pesquisa como
ocorrerá também com os demais alunos participantes, não sofrendo qualquer
sanção em relação ao desempenho ou, ainda, em relação ao próprio
desenvolvimento das atividades de ensino programadas.

Que devo fazer se eu concordar voluntariamente em participar da pesquisa?

Caso você aceite participar, será necessário frequentar as aulas no seu horário de
estudo na escola conforme horário das aulas de Ciência e Tecnologias.
Você concorda com a captura de áudio e vídeo em nossas aulas.
A sua participação é voluntária. Caso você opte por não participar não terá nenhum
prejuízo nas aulas, e sua participação não fará parte dos dados levantados na
pesquisa final.
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______________________________________________________
Participante da Pesquisa

______________________________________________________
Pesquisador Responsável Prof. Dr. Anderson Roges Teixeira Góes

______________________________________________________
Pesquisador Responsável Prof. Rodrigo Thoaldo da Silva

Contato para dúvidas

Dúvidas com relação ao estudo ou aos riscos relacionados a ele, você deve contatar
o pesquisador Rodrigo Thoaldo da Silva, professor de Ciência e Tecnologias pelo
telefone 98888-9379 ou e-mail: thoaldo@gmail.com e o Dr. Anderson Roges
Teixeira

Góes,

professor

da

UFPR

pelo

telefone

3361-3462

ou

e-mail:

artgoes@ufpr.br. O pesquisador Rodrigo Thoaldo da Silva poderá ser contatado
ainda na ###########, diretamente na sala da direção escolar de segunda a sexta
das 08:00 às 12:00 e o Pesquisador professor Dr. Anderson Roges Teixeira Góes no
Setor de Ciências Exatas – Departamento de Expressão Gráfica – Centro
Politécnico da Universidade Federal do Paraná, rua Cel. Francisco Heráclito dos
Santos, 100 na sala do departamento no 4° andar de segunda a sexta das 13:00 às
17:00. Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você
pode contatar também o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos
(CEP/SD) do Setor de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná, pelo
telefone 3360- 7259.
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO GERAL

QUESTIONÁRIO GERAL
01) Nome: ______________________________________________________
02) Qual sua idade? ______________
03) Sexo:
( ) masculino
( ) feminino
04) Turma: _____________
05) Você tem acesso à computadores, tablet’s, notbook’s e celulares?
( ) sim
( ) não
06) Para que você utiliza computadores, tablet’s, notbook’s e celulares?
( ) Sites educativos.
( ) Jogos.
( ) Desenhar.
( ) Trabalhos escolares.
( ) Redes Sociais (facebook)
( ) Vídeos (youtube)
( ) Comunicação. (whattsapp, messeger)
( ) Outros. Quais? _______________________________________________
07) Você já brincou com algum jogo matemático nos computadores, tablet’s,
notbook’s e celulares?
( ) sim
( ) não.
08) Qual operação você mais gosta de fazer?
( ) Adição.
( ) Subtração.
( ) Multiplicação.
( ) Divisão.
Justifique: ___________________________________________________________
09) Qual operação você menos gosta de fazer?
( ) Adição.
( ) Subtração.
( ) Multiplicação.
( ) Divisão.
Justifique: ___________________________________________________________

87

APÊNDICE D – AVALIAÇÃO INICIAL

AVALIAÇÃO
Nome:_________________________________________________
Idade:_______________ Ano que cursa :_____________________

1) Resolva as operações propostas com o auxílio do material dourado.

Comentários:
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2) Resolva mentalmente as operações e coloque os resultados sempre na próxima
casa.

Comentários:

89

3) Resolva as operações e pinte conforme a legenda:

Comentários:

90

4) Efetue utilizando o algoritmo tradicional:
456+122=
567+322=
265+765=
678-566=
2345-1297=
12356-10789=
538 x 5 =
802 x 6 =
150 x 25 =
575 : 5 =
640 : 8 =
5) O gráfico indica o crescimento do número de empregados em uma indústria, de
janeiro/1997 a dezembro/2000. Qual foi o aumento do número de empregos nesse
período?

.

R.:_________________________________________________________________
6) Qual é a soma do maior número e do menor número que podem ser escritos com
os algarismos 2 e 7 sem usar o mesmo algarismo duas vezes? E qual é a diferença
entre os números formados?

R.:_________________________________________________________________
7) Em um teatro há 9 fileiras de 32 poltronas. Na sessão de sábado, havia 250
poltronas ocupadas. Quantas poltronas não foram ocupadas nessa sessão?
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8) Seu Jacir, pai de Gabriela, comprou uma bicicleta de presente para a filha. Ele vai
pagar a bicicleta em quatro parcelas: a primeira de R$ 115,00; a segunda R$ 50,00
a mais que a primeira; a terceira 60,00 a mais que a segunda; e a quarta parcela
igual a primeira e a segunda juntas. Quanto custou a bicicleta?

9) Uma formiguinha andou sobre a borda de uma régua, da marca 6 cm até a marca
de 20 cm. Quantos centímetros ela andou?

10) No ábaco abaixo, Cristina representou um número

Qual foi o número representado por Cristina?

