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Resumo:
O trabalho artigo é parte de uma pesquisa mais ampla, que vem percorrendo a seguinte
questão norteadora: quais os possíveis impactos do uso de um determinado jogo digital
no processo de ensino-aprendizagem de conceitos matemáticos para uma turma de
alunos do ensino Fundamental I? Desta forma, a reflexão a seguir tem como objetivo
apresentar subsídios para que se compreenda o atual ecossistema midiático diante das
dificuldades encontradas pelos professores no uso de jogos digitais que possam auxiliar
no aprendizado de conceitos matemáticos. Ao aproximarmos as tecnologias digitais do
contexto educacional, mobilizamos autores que não se voltam apenas ao uso da técnica,
mas sim uma tecnologia enquanto caminho para a mudança social. Pensando com
estudiosos voltados para os estudos culturais, embasamo-nos em uma educação
associada à comunicação, que pode ser construída fora das instituições educativas e dos
processos formais. Os resultados obtidos até o momento devem servir de base para a
próxima etapa da pesquisa, em busca de propostas de metodologias de análise,
avaliação e classificação dos jogos digitais com conceitos matemáticos que auxiliem o
professor. Na próxima etapa da pesquisa, trataremos de nos basear nas propostas
identificadas para chegaremos em modelos que devem auxiliar o professor na realização
de uma curadoria dos jogos de maneira autônoma.
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Abstract:
The present research is part of a broader research that has been following the following
guiding question: what are the possible impacts of the use of a certain digital game in
the teaching-learning process of mathematical concepts for a class of elementary school
students? The following reflection aims to present subsidies to understand the current
media ecosystem in the face of difficulties encountered by teachers in the use of digital
games that can aid in the learning of mathematical concepts. As we approach digital
technologies from the educational context, we mobilize authors who focus not only on
the use of technology, but a technology as a path to social change. Thinking about
scholars who focus on cultural studies, we are based on an education associated with
communication, which can be built outside educational institutions and formal
processes. The results obtained to date should serve as a basis for the next stage of the
research, in search of methodological proposals for the analysis, and classification of
digital games with mathematical concepts that help the teacher. In the next stage of the
research, we will try to base ourselves on the proposals identified to arrive at models
that should assist the teacher in the accomplishment of a curation of the games in an
autonomous way.
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1. Introdução
Atualmente, empreender uma investigação sobre o uso dos jogos digitais no
contexto da educação é essencial, pois tornou-se impossível imaginar a sociedade
contemporânea sem a presença maciça de tecnologias digitais ou a intervenção constante
das mídias na vida pessoal e social. Tradicionalmente, a escola foi vista como a principal
instituição responsável pela transmissão do conhecimento e do saber na sociedade humana.
Segundo Lévy (1999), o ser humano adquiriu novos hábitos, fruto das tecnologias
intelectuais disponíveis, tais mudanças favorecem novas formas de acesso a informação e
novos estilos de raciocínio e de conhecimento.
Freitas (2015), sob uma perspectiva histórico cultural, refere-se aos dispositivos
tecnológicos como ‘instrumentos culturais de aprendizagem’. Nesse sentido, compreende o
papel mediador exercido por estes instrumentos como tecnológico e simbólico, introduzindo
uma forma de interação com as informações, com o conhecimento e com as outras pessoas,
totalmente nova. Segundo Freitas (2015), tais ações acionam novos processos cognitivos
organizando novas aprendizagens. Tais ambientes, destaca Freitas, estabelecem novas
formas de relação com a aprendizagem, mais autônomas, nas quais os sujeitos guiam seus
próprios processos desenvolvendo outras formas de pensamento e raciocínio.
No uso da tecnologia digital, a ação do sujeito se faz de forma interativa e
enquanto lê/escreve ou se comunica por imagens e sons, novos fatores intelectuais
são acionados: a memória (na organização de bases de dados, hiperdocumentos,
organização de arquivos); a imaginação (pelas simulações); a percepção (a partir
das realidades virtuais, telepresença) (FREITAS, 2015 p.10).

Assim, a presença cada vez maior das mídias móveis e outras tecnologias emergentes
nas salas de aula exigem reconfigurações no cenário educacional e no desenvolvimento de
propostas que abram caminhos para outras formas de pensar e produzir conhecimento.
Despontam pelo país experiências de professores que apostam em novos métodos que se
voltem para a experiência do aprendiz, partindo da descoberta de como ele irá se sentir
atraído pela aprendizagem. Ao mesmo tempo, a partir das tecnologias digitais e a
mobilidade, diferentes espaços além dos muros da escola se reinventam continuadamente a
partir de uma educação expandida e novos enfoques com a cultura participativa e o trabalho
em rede. Pensando com estudiosos como Jesus Martin-Barbero (2014), embasamo-nos em
uma educação associada à comunicação, que pode ser gerada fora das instituições
educativas e dos processos formais.
Diante desse contexto, podemos pensar que o desafio se torna ainda maior quando
estamos diante da tarefa de ensinar conteúdos considerados difíceis de serem apreendidos
por crianças e jovens, tais como os conceitos matemáticos.
Conforme Freitas (2015), envolvidos nesse mundo tecnológico, crianças e jovens
desenvolvem novas formas de relacionamento, novos processos cognitivos, atenção
multifocada e capacidade de exercer diferentes tarefas simultaneamente.
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Kubiaki (2015) afirma que a criança, desde muito pequena, convive com
conhecimentos matemáticos. Segundo ela, o aluno consegue fazer conexões matemáticas
de várias maneiras, tais como jogando, brincando, cantando ou ouvindo histórias. Segundo
Kubiaki (2015, p. 13-14):
A Matemática é resultado do processo mental da criança em relação ao cotidiano,
arquitetado mediante atividades de se pensar o mundo por meio da relação com
objetos. [...] Estabelecer ligação cotidiana com a matemática, assim como ver a
matemática em outras áreas de conhecimento faz parte do ensino desde o seu
início.

Em uma entrevista para o Portal do Professor1, a autora Suely Druck2 (2009), afirmou
que a dificuldade com a matemática é um problema muito comum para crianças não apenas
no Brasil, mas no mundo todo. Essa interconexão entre os conteúdos matemáticos
apontados por Druck, é um fator crítico, pois ao absorver mal ou de forma inconsistente um
assunto matemático, é muito provável que essa pessoa apresente dificuldades em
matemática em conteúdos subsequentes. Isso poderá gerar novamente um não
entendimento, ou compreensão frágil no novo assunto, pelo fato do primeiro assunto ser
pré-requisito do segundo. Assim vai se formando uma espiral negativa, em que a dificuldade
vai aumentando e a motivação em aprender vai reduzindo em cada aula.

2. Os jogos digitais e a matemática
Face a esta geração de alunos da atualidade, Mattar (2010), Contreras-Espinosa e
Eguia-Gómez (2016), apoiam o processo de ensino e aprendizagem utilizando jogos digitais
como um recurso pedagógico para o professor, que faz a mediação, a orientação, a tutoria e
o ensinar. Conforme Kishimoto (1990), o uso de brincadeiras e jogos foi utilizado por outros
pensadores e filósofos na transmissão de conhecimentos:
Platão, em Les Lois (1948), comenta a importância de se aprender brincando, em
oposição à utilização da violência e da opressão. Da mesma forma, Aristóteles
sugere, para a educação de afianças pequenas, o uso de jogos que imitem
atividades sérias, de ocupações adultas, como forma de preparo para a vida futura.
Mas, nessa época, ainda não se discutia o emprego do jogo como recurso para o
ensino da leitura e do cálculo (PLATÃO apud KISHIMOTO, 1990, p.39).

Mattar (2010), ao tratar do processo de digital game-based learning, ou
‘aprendizagem baseada em jogos digitais’ voltado para o ensino da matemática, apresenta
em seu livro Games em Educação uma situação vivenciada nos Estados Unidos, por meio do
jogo Dimension M

1

Portal criado em 2008 em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia com o objetivo apoiar os
processos de formação dos professores brasileiros e enriquecer a sua prática pedagógica. Este é um espaço
público e pode ser acessado por todos os interessados. (www. http://portaldoprofessor.mec.gov.br)
2
Doutora em matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com pós-doutorado pela
Université de Paris, professora da Universidade Federal Fluminense e idealizadora da Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).
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Dimension M (www.dimensionm.com) é um jogo de matemática utilizado por
alunos do ensino fundamental nos Estados Unidos. Ele tem diminuído a fobia à
matemática, elevado as notas na disciplina e melhorado os resultados obtidos
pelos alunos em exames estaduais de matemática. Na cidade de Nova York, 82 por
cento dos alunos foram aprovados no exame em 2007, contra 78 por cento em
2006. (MATTAR, 2010, p.112)

Nesse sentido, acreditamos que os jogos digitais, especialmente aqueles que
envolvem raciocínio lógico e resolução de problemas, podem ser pensados como um recurso
que auxilia na compreensão da matemática e pode contribuir para que o aluno compreenda
essa disciplina.

3. Considerações
A cada dia, novos games com as mais diversas temáticas e abordagens são
disponibilizados aos usuários. Diante da diversidade de jogos digitais disponíveis, surgem as
seguintes questões: como saber qual o melhor jogo a ser utilizado? Quais os critérios e
características pertinentes que devem ser observados para esta decisão? E, de fato, estas
são dúvidas comuns entre os docentes diante do desafio de abordar um conteúdo por meio
de um jogo digital. Temos percebido ao longo de nossa investigação que a grande
diversidade de jogos digitais disponíveis nas principais plataformas de mercado tem
despertado apreensão por parte de inúmeros professores, com dúvidas e insegurança nos
momentos de decisão e escolha pelos jogos que serão usados como recursos de
aprendizado. Os resultados obtidos até o momento devem servir de base para a busca por
uma proposta de metodologia de análise, avaliação e classificação dos jogos digitais com
conceitos matemáticos que auxiliem o professor na realização de uma curadoria dos jogos
de maneira autônoma. Na próxima etapa da pesquisa, trataremos de nos basear nas
propostas de metodologia de autores como Medeiros e Schimiguel (2012), para cumprirmos
o objetivo de oferecermos modelos que devem auxiliar o professor na realização de uma
curadoria dos jogos de maneira autônoma.
Por se tratar de um campo de estudos relativamente recente, as pesquisas sobre as
inter-relações ainda não apresentam um conjunto canônico de teorias. Essa reflexão,
decerto, não esgotou todas as possibilidades que o tema pode suscitar. Pelo contrário, incita
novas inquietações que podem nortear debates futuros. Na atualidade, a construção de
conhecimento ocorre em diferentes espaços que vão muito além da sala de aula. Com os
avanços tecnológicos, as possibilidades comunicacionais demandam novas linguagens para a
produção e consumo de conteúdo voltado ao ensino.
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