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“O desafio para educadores e designers
instrucionais é como transformar a relação
"Jogo X Educação" numa relação "Jogo +
Educação”. (THIAGO G. MENDES)

RESUMO

PEDREIRA, KARINA DEPEDER. Título O Uso Do Jogo MineCraft No Celular Como
Ferramenta De Ensino Aprendizagem Do Plano Cartesiano E O Tratamento De
Suas Informações. 2018. 28f. Monografia (Especialização em Educação: Métodos e
Técnicas de Ensino). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira,
2018.

Na presente pesquisa, procura-se mobilizar os conhecimentos matemáticos sobre o
plano cartesiano e tratamento de suas informações associados a concepção de
espaços comunicativos e construtivos do jogo digital MineCraft nos âmbitos da
Educação Básica. Considerado um jogo muito eficiente para a compreensão de
conceitos de plano, volume, área e forma, além da aprendizagem da matemática
básica, o MineCraft, feito de cubos, mas com criações que podem tomar outras
formas, compreende-se o jogo MineCraft enquanto um viabilizador de espaços
comunicativos e construtivos, com base em suas potencialidades de oportunização
de discussões e problematizações, permitindo o desenvolvimento de construções
feitas em 3D conjuntas e Jogar no modo Super Plano que se tornou mais uma das
modalidades mais executadas em modo sobrevivência. Os resultados obtidos com o
projeto indicam que os jogos eletrônicos utilizados de forma dirigida e consciente
são uma ferramenta motivacional em que os alunos trocam experiências, a
aprendizagem é constante, motivadora e eficaz. O entendimento sobre o tratamento
das informações sobre o plano cartesiano, tornou-se real em contato com o jogo e
definiu a possibilidade de aproximar os conteúdos escolares da realidade dos
jovens. O delineamento da pesquisa insere-se no contexto da Investigação-ação,
proporcionando um espaço de formação que viabilize a ação-reflexão coletiva.
Palavras-chave: Plano cartesiano, Imagem 3D, Jogo MineCraft.

ABSTRACT

PEDREIRA, KARINA DEPEDER. Jogo MineCraft's Use In the Cellular As Tool Of
Ensino Aprendizagem Of the Cartesian Plan AND THE Treatment Of Their
Information. 2018. xxf. (número de folhas). Monografia (Especialização em
Educação: Métodos e Técnicas de Ensino). Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, Medianeira, 2018.

In the present he/she researches, it tries to mobilize the mathematical knowledge on
the Cartesian plan and treatment of their information associated the conception of
communicative and constructive spaces of the digital game MineCraft in the extents
of the Basic Education. Recent studies point countless advantages in the children's
development when it happens the driven use of the electronic games. The objective
of this they were adjusted to the world of "MineCraft", done of cubes, but with
creations that can take other forms, aiding in the understanding of plan concepts,
volume, area and form, besides the learning of the basic mathematics. Being like
this, the game MineCraft is understood while a viabilizador of communicative and
constructive spaces, with base in their potentialities of oportunização of discussions
and problematizações, allowing the development of constructions done in 3D united.
The results obtained with the project indicate that the used electronic games in a
driven way and conscious they are a tool motivacional in that the students change
experiences, the learning is constant, motivadora and effective. The understanding
on the treatment of the information on the Cartesian plan, became real in contact with
the game and it defined the possibility to approximate the school contents of the
youths' reality. The delineamento of the research interferes in the context of the
Investigation-action, providing a formation space to make possible the collective
action-reflection.
Keywords: I glide Cartesian, Image 3D, I Play MineCraft
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1 INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade, alguns estudos têm exposto a Matemática como uma
das disciplinas com maior índice de dificuldade com relação ao processo de ensino e
aprendizagem.
Viana e Lopes (2005) indicam que muitas destas dificuldades são decorrentes
de metodologias tradicionais, de métodos que valorizam a repetição e a transmissão
de conteúdo.
Os PCN 2, Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental 1998.
(BRASIL, 1998, p. 24), “A Matemática caracteriza-se como uma forma de
compreender e atuar no mundo e o conhecimento gerado nessa área do saber como
um fruto da construção humana na sua interação constante com o contexto natural,
social e cultural”.
Temos também os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental. “Esta visão opõe-se àquela presente na maioria da sociedade e na
escola que considera a Matemática como um corpo de conhecimento imutável e
verdadeiro, que deve ser assimilado pelo aluno”.
Dessa forma, a matemática passa a ser vista pela maioria como não
interessante, difícil e o aluno passa a considerar a matemática como irritante e
obrigatória. Um dos fatores que contribuem para esse sentimento é que na maioria
das vezes os professores a torna uma matéria rotineira. O aluno, então,
desencorajado pela dificuldade que encontra ou pela desmotivação frente a
desprestigiada matemática, prefere distrair-se com o colega mais próximo, ou utilizar
o aparelho celular em sala, seja para ouvir música ou participar das inúmeras
ferramentas atrativas que o compõe, desconsiderando totalmente as orientações
legais para seu uso no ambiente escolar.
O estudo da aprendizagem busca o aperfeiçoamento das relações entre o
professor, aluno e conhecimento. De acordo com Menezes (2003), “Há necessidade
de se buscar elementos que melhorem as relações aluno-professor, aluno-aluno e
aluno-conhecimento”. O modelo tradicional de ensino firmado no princípio de que o
professor era o detentor do saber, míngua as relações neste processo educacional.
Dessa forma, o professor tem enfrentado uma grande batalha dentro da sala:
conseguir prender a atenção e o interesse dos alunos mais do que os celulares de
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alta tecnologia. Partindo dessa premissa esse trabalho justifica-se em proporcionar
uma alternativa de motivar os alunos na busca da compreensão do uso no cotidiano
dos conceitos tratados em sala de aula, ou seja, trazer a matemática para o dia a dia
no desenvolvimento de práticas realistas num caminho de trabalhar a ludicidade e
interatividade, levando os alunos a abstrair os conteúdos apresentados em sala de
aula. Ainda nesta perspectiva, faz-se necessário considerar os conhecimentos e a
criatividade dos alunos direcionando-os nos caminhos para a aprendizagem.
Ainda na busca da aprendizagem ressignificativa e contextualizada, objetivase com esta pesquisa impulsionar o conhecimento matemático sobre o Plano
Cartesiano e o tratamento de suas informações, abordados em sala de aula, com a
contribuição do uso de objetos de Aprendizagem (OA). Dessa forma, adequando-as
ao mundo de “MineCraft” um jogo digital feito de cubos, mas com criações que
podem se transformar em novas formas em um mesmo plano, possui o poder de
desenvolver interdisciplinarmente novas habilidades de maneira atrativa e
desafiadora. Portanto, foi apresentado a turma um projeto com a manipulação do
jogo MineCraft como instrumento de ensino. Ele tem sido um sucesso entre as
crianças, pois, elas sentem que estão construindo algo e se exteriorizam através de
suas criações.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De acordo com Wortman (2008), ao se pensar e didática e procedendo a uma
revisão de propostas de ensino e de pesquisas desenvolvidas na área usualmente
denominada educação para a ciência, em um período de trinta anos, encontra-se
pequena variação no que diz respeito a aspectos considerados importantes pelos
especialistas na área.
De um modo geral, as proposições voltavam-se à
prescrição de metodologias que ora buscavam reproduzir
os chamados procedimentos científicos, idealizados a
partir de um referencial positivista-lógico (...) Cabe
salientar que um volumoso conjunto de estudos e de
projetos foi desenvolvido nessas direções, mas que,
apesar disso, esses não chegaram a influenciar de forma
importante nem os planejamentos escolares, nem as
ações docentes nas salas de aula. (WORTMAN, 2008,
p.135)

A autora registra também que perpassam muitas dessas propostas,
especialmente

as

enunciadas

por

pesquisadores/as

e

planejadores/as

pedagógicos/as, um persistente tom de descontentamento com o que está sendo
feito pelos professores/as nas aulas. Assim sendo, e apesar de tudo o que já foi
discutido acerca da impossibilidade de atribuir-se exclusivamente à escola e aos/às
professores/as a responsabilidade sobre o sucesso ou fracasso das aprendizagens,
tal

responsabilização

especialmente

quando

continua
esses

a

impregnar

buscam

ser

muitos

discursos

vistos

como

educativos,

inovadores

e

transformadores. Nesses discursos destaca-se, especialmente, a importância de
os/as professores/as animarem as suas aulas e os/as seus/suas alunos/as com
propostas de trabalho criativas e produtivas, que os/as envolvam e os/as
mantenham ocupados/as e aprendendo.
No entanto, esta tarefa tem-se apresentado cada vez mais com maior
frequência, como extremamente difícil, tanto para os professores ou professoras,
que trabalham com a infância, como para os que trabalham com adolescentes e préadolescentes
Narodowski (1998) qualificou como hiper-realizada, quando para os/as que
trabalham com as infâncias que esse mesmo autor denominou como des-realizadas.
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Especialmente, no último caso, trata-se, como salienta Xavier (2002), de lidar com
alunos/as que não aprenderam a se comportar como alunos/as, pelo menos no que
tange às suas possibilidades de seguirem padrões definidos como normais e
corretos pela pedagogia moderna.
O problema maior parece residir, no entanto, em serem esses os padrões
que nós, professores/as, fomos preparados/as para considerar adequados, corretos
e promissores. Destacar que tais teorizações e práticas pedagógicas tomaram forma
e foram normalizadas culturalmente é, então, uma das intenções que aqui em nosso
trabalho manifestamos.
Conforme Popkewitz (1994), valendo-se de posições enunciadas por Michel
Foucault, regras discursivas atuam na ordenação, no disciplinamento e na regulação
dos saberes, construindo-se e definindo-os. São em ações como essas que se
produzem as propostas teórico-metodológicas que definem os temas a serem
estudados na escola; são nelas, enfim, que se definem todas as programações
escolares.
Desta forma, indicar o caráter construído das pedagogias escolares, ou,
como refere Popkewitz (1994), ressaltar que as prescrições das quais a escola se
vale decorrem de acertos e ajustes instituídos em práticas sociais, não sendo,
portanto, resultados naturais de uma particular prática epistemológica, exige que se
lance um olhar mais detido e crítico sobre elas.
...o que está colocado em destaque é o
caráter
construtivo das linguagens, que não podem ser
entendidas, segundo essa perspectiva, nem como
contendo (espelhando) a realidade, nem, apenas, como
um “meio para a expressão, a significação ou a
comunicação” (LARROSA, 1998, p.54)

Como salienta Larrosa (1998), as metodologias não podem ser entendidas
tal como no modelo positivista de saber científico, como correspondência entre
proposições e fatos.
Assim, então, para o autor, tanto a verdade quanto a realidade perdem, n a
perspectiva nietzschiana que ele assume e considera, seu caráter imperativo,
podendo passar a ser vistas, respectivamente, como a “ficção que se impõe como
verdadeira” e como a “interpretação dominante” (p.55).
Trata-se, assim, de passar a ver a realidade, tal como destaca Vattimo
(1994), como resultado do cruzar-se e contaminar-se com as múltiplas imagens,
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interpretações, re-construções que distribuem os meios de comunicação em
concorrência mútua e, desde logo, sem coordenação central alguma.

2.1 ENSINO DE MATEMÁTICA: DIDÁTICA E ESTRATÉGIAS
Castanho (1993), aponta que o educador faça a articulação entre objetivos e
conteúdo, decidindo sobre os graus (ou níveis) de profundidade em que trabalhará
cada unidade. Trata-se de pensar radicalmente essa relação objetivo-conteúdo,
procurando descobrir como ajudar a crescer. Numa verdadeira relação pedagógica o
crescimento é mútuo: o professor cresce e o aluno também.
É importante atuar em diferentes níveis de complexidade, partindo do mais
elementar, que é o conhecimento de terminologia, passando pelo conhecimento de
fatos e de regras e princípios e atingindo as habilidades mentais cada vez mais
complexas que se desembocam na capacidade crítica e avaliativa.
Existem muitas taxonomias para os vários domínios (cognitivo, afetivo,
motor). O professor competente técnica e politicamente tirará proveito delas sem se
curvar às prescrições miúdas que funcionam muitas vezes como verdadeiras
“camisas de força” à sua criatividade e à dos alunos.
A Matemática é uma das disciplinas inserida no contexto
dos conteúdos programáticos que se caracteriza de
forma negativa, devido ao fato de não despertar o
interesse e consequentemente não ser atrativa para o
aprendiz. Essa disciplina é responsável por altos índices
de reprovação dos alunos, tanto no Ensino Fundamental
com no Ensino Médio, sendo responsável, muitas vezes,
pela evasão escolar. (MARTINS, 2010, p.1)

Em

trabalhos

práticos

de

matemática,

qualquer

aluno

pode

fazer

experimentos para verificar a exatidão da hipótese científica. É óbvio que estamos
diante de dois códigos, o da experiência próxima e o da totalidade da experiência
existencial. Nem por isso o sentido da reflexão se invalida. Os objetivos em
educação não dizem respeito apenas a um fragmento do real a testar, mas a uma
compreensão da realidade humana que transcende os limites provinciais. Daí que
não há como limitar o que de si é ilimitado.
Pensa-se, como em Castanho (1993) que se a educação é uma contínua
construção e reconstrução do real, o movimento intelectual que ela comporta e no
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qual importa não pode ser senão uma dupla mão de desintegração das ordens
intuídas e percebidas e de uma recomposição dessas mesmas ordens tendo por
horizonte uma aventura mental e por ambição, a comunicação.

2.2

SELEÇÃO

E

ORGANIZAÇÃO

DOS

CONTEÚDOS

ESCOLARES

EM

MATEMÁTICA
Segundo Martins (1993), durante muito tempo, a questão da seleção e
organização dos conteúdos escolares foi tratada do ponto de vista exclusivamente
técnico nos cursos formadores do profissional do ensino. A escola, segundo a
autora, atribuía-se a função de transmissão do saber acumulado historicamente,
cientificamente organizado, considerando aspectos lógicos e psicológicos tendo
como pressuposto que uma formação teórica sólida garante uma prática
consequente. A lógica subjacente a essa abordagem é a de que a teoria é guiada da
ação, caracterizando-se a separação teoria/prática.
Contemporaneamente essa questão tem sido alvo de muitas discussões
aponta Martins (1993). Essas discussões entre educadores comprometidos com a
maioria da clientela presente nas escolas hoje, buscam inverter a lógica subjacente
à abordagem anterior, orientando a seleção e organização dos conteúdos escolares
a partir do pressuposto de que para essa maioria, teoria e prática se constituem
numa unidade. Ou seja, no fazer gera-se o saber.
Se na primeira abordagem a Didática caracteriza-se
como a disciplina de caráter técnico instrumental,
pretensamente neutra, na segunda, faz-se necessário
redimensiona-la. Já não basta instrumentalizar o futuro
professor para exercer com competência técnica as
tarefas que lhes são atribuídas pela atual organização do
processo de ensino. É preciso, além disso, e, sobretudo,
estar preparado para compreender os determinantes m
ais profundos da sua própria prática pedagógica.
(MARTINS, 1993, p.66)

Sob esta ótica, para entender a escola, sua organização, o processo de
ensino que nela se desenvolve, não basta analisa-la nas suas dimensões internas,
mas vê-la inserida numa sociedade capitalista que se caracteriza pela apropriação
diferencial dos meios de produção
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Desta forma, na prática cotidiana, dos três níveis – planejamento, execução e
avaliação – apenas o nível de execução lhe é reservado. A concepção do processo
do seu trabalho, bem como o controle dos seus resultados, quase nunca lhe
pertencem.
Assim, segundo Martins (1993), para entender a lógica, os interesses e
necessidades da maioria de nossos alunos, a concepção de educação não pode se
limitar à questão da distribuição de conteúdos, logicamente estruturados pelo
professor, nem à organização de temas segundo interesses individuais dos alunos,
mas ela inclui a sistematização coletiva de conteúdos, a qual envolve a coletivização
da prática social dos alunos que, problematizada, vai gerar as questões a serem
estudadas durante o curso.
Sendo assim, ao invés de transmitir um conteúdo que seria definido “a priori”
pro grupos de especialistas, o conteúdo a ser trabalhado é definido a partir das
necessidades colocadas pelas práticas sociais. Assim, não se trata apenas de
transmitir conhecimentos – embora o inclua – mas é sobretudo instrumentalizar
teórica e praticamente as pessoas para darem conta de problemas práticos.
A partir dessa concepção de educação, passa a ser fundamental para a
Didática a questão e organização de conteúdos, numa perspectiva teórico-prática,
na medida em que nessa perspectiva de sistematização coletiva do conhecimento, a
forma define e dá sentido ao conteúdo. Ou seja, a forma de se vivenciar, refletir e
sistematizar coletivamente o conteúdo em função de um problema prático, dá um
novo significado ao conteúdo. Não se trata apenas de selecionar e organizar uma
teoria para guiar a ação, mas trata-se, isto sim, de lançar mão do saber
sistematizado (conteúdo), para dar conta de explicar problemas postos pela prática.
Nessa perspectiva, não basta selecionar e organizar cientificamente o conteúdo
escolar, ainda que numa postura crítica, é necessário vivenciar e trabalhar um novo
processo de seleção e organização de conteúdos que são instrumentos de um fazer
educativo politicamente definido.
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2.3 CONCEPÇÕES DE MATEMÁTICA NO PENSAMENTO DOCENTE
Segundo Guarnieri e Romanatto (2005), os conteúdos de Matemática quando
trabalhados nas séries iniciais do ensino, são ou deveriam ser desenvolvidos de
forma quase lúdica o que compromete não só os próprios objetivos nessa faixa
etária, como também o aprendizado de conceitos e princípios dessa importante
disciplina na formação humana.
Desta forma, um aspecto primordial, predominante mesmo do ensino de
Matemática é o desenvolvimento dessa disciplina enquanto ciência. A ciência
matemática é desenvolvida satisfazendo somente suas necessidades interiores.
Os conceitos desenvolvidos, apontam Guarnieri e Romanatto (2005), em si
mesmos. Este aspecto faz com que a Matemática seja apresentada sem privilegiar
os aspectos intuitivos que estão presentes na elaboração dos conceitos, princípios e
procedimentos matemáticos. Por exemplo, quando a criança escreve os números
naturais, nada mais está fazendo do que construir um sistema de representação
específico, visando a introduzir ideias ou intuições de experiências vivenciadas ou
imaginadas.
Visto de outro aspecto, os autores apontam para o desenvolvimento dos
conceitos e princípios matemáticos sem nenhum vínculo com outras disciplinas, o
que tira o caráter interdisciplinar que ela também pode proporcionar.
É possível, na representação dos conceitos e princípios essenciais da
Matemática, aplica-los nas mais variadas situações do dia a dia assim como em
outras ciências.
Segundo Guarnieri e Romanatto (2005), a Matemática do dia a dia pode ser
um ponto de partida muito útil para a elaboração dos conceitos, princípios e
procedimentos matemáticos.
Desta forma também quando se ensina Português, ciências, Matemática,
História, etc., deve-se enfatizar ao aluno, a ideia de que, por meio de uma visão de
mundo, de um método e de relações o homem construiu e constrói conhecimentos
para a resolução os problemas que o aflige. Portanto, no desenvolvimento de
qualquer ciência pode haver ideias ou aspectos assim como formas de pensamento
que são comuns entre as ciências e a Matemática é um exemplo disso com
particularidades bem próprias.
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Outro aspecto predominante no ensino de Matemática é o seu estudo
fragmentado. Terminado o estudo de uma operação como a multiplicação, por
exemplo, estuda-se a divisão e nem sempre esse estudo é visto como uma
operação inversa da multiplicação. Parece, nesse caso, que as operações estão em
compartimentos e quando se estuda um deles, esquecem-se os outros.
É muito importante e muito mais interessante para o aluno, mais do que
perceber a relação entre uma operação e outra, ou melhor, entre um conteúdo e
outro, fazer a relação interdisciplinar dos conteúdos de Matemática. Outras
disciplinas podem ajudá-lo a entender os conceitos matemáticos.
Com isso, o aluno pode relacionar que, por exemplo, dada a possibilidade de
uma operação ser insuficiente para abordar certos problemas, surge a necessidade
de se construir novas operações ou ampliar as existentes por meio de novos
conjuntos numéricos. A impossibilidade de certas operações no conjunto dos
números naturais fez surgir outros conjuntos, como o dos números inteiros, dos
números fracionários e assim por diante.
Tais limitações de uma operação devem ser os problemas motivadores para o
desenvolvimento de novos conteúdos. Portanto, a Matemática deve ser apresentada
de forma gradativa para que o aluno perceba a visão do todo. Um dos grandes
problemas da aprendizagem em Matemática pode ser essa falta de sequência no
estudo de seus conteúdos.
A problemática identificada com o ensino das operações fundamentais pode
ser explicada pela maneira como esse conteúdo sempre foi desenvolvido. Iniciavase com a definição da operação (adição, subtração, multiplicação ou divisão). Em
seguida, as técnicas operatórias eram ensinadas e, posteriormente, aplicadas aos
exercícios e aos problemas. Enfim, o que prevalecia eram os aspectos quantitativos
das operações e suas aplicações em exercícios ou problemas-padrão.
Hoje é proposto um novo caminho para o trabalho com as operações
fundamentais. Inicialmente são propostas situações-problema, envolvendo as
operações, agora agrupadas em estruturas: as estruturas aditivas (adição e
subtração) e as estruturas multiplicativas (multiplicação e divisão). Assim sendo, o
problema passa a ser o ponto de partida da atividade matemática em sala de aula e
pode tornar-se um caminho fecundo e indispensável no processo de construção de
conceitos, princípios e procedimentos matemáticos. Os alunos são incentivados a
resolver as situações-problema de forma original e criativa em que a fala, os gestos,

20

os materiais manipulativos e, sobretudo, os desenhos são amplamente utilizados.
Nesse momento, os alunos resolvem problemas à sua maneira antes de os
ensinarmos a resolvê-los. E isso deve ser amplamente estimulado. A seguir, as
operações são definidas assim como os algoritmos são apresentados e justificados.
E, por fim, novos problemas são propostos.
Esta nova forma de “fazer matemática” na aprendizagem individual não
significa fazer os alunos reinventarem a Matemática que já existe, mas sim, envolvelos no processo de construção matemática, onde sua atividade tem o mesmo
sentido da dos matemáticos. A atividade matemática é também, elaboração de
hipóteses, de conjecturas, de tentativas e erros, de palpites, e outros.
É apenas ao final que vem a sistematização, conduzida pelo professor, em
que as noções as propriedades, as regras e as técnicas são apresentadas tal como
são conhecidas pela comunidade matemática.
Sob um outro aspecto predominante no ensino de Matemática, encontra-se a
relação com o desenvolvimento do seu programa. É sabido que em todas as áreas
do ensino fundamental existem os conceitos fundamentais, ou seja, os conceitos
que devem, necessariamente, ser desenvolvidos e compreendidos.
Uma parte dos professores desconhece essas observações tanto no que diz
respeito

aos

conceitos

essenciais

que

devem

ser

ensinados,

como

os

procedimentos para ensiná-los e também o grau de profundidade que se deve
atingir. Assim sendo, é comum encontrar professores cujos objetivos para seus
programas resumem-se em escrever até o número 999 ou saber até a tabuada do 9.
Esses objetivos às vezes legitimados na prática revelam
um desconhecimento o que é essencial para se ensinar.
O sistema numérico decimal tem regras que permitem
escrever, com os dez signos existentes, qualquer número
e essas regras, uma vez compreendidas, são as mesmas
quando se escreve: 10, 11, 13 ou 999. Não é o fato de
escrever até 999 que permite a compreensão dessas
regras. Quanto à tabuada nada de mais em memorizar
8x7=56, mas desde que se compreenda o que está
fazendo e esse entendimento também não está no fato
de saber até a tabuada do 5 ou do 9. (GUARNIERI;
ROMANATTO, 2005, p.96)

Outro ponto dominante no ensino de Matemática é o fato do professor, na
falta de um conhecimento maior sobre os conceitos essenciais a serem
desenvolvidos, acabar valorizando no ensino dessa disciplina a memorização de
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conceitos e princípios ou a mecanização de certas técnicas operatórias para a
resolução dos exercícios.
Desta forma, o aluno, ao invés de compreender um determinado assunto,
acaba memorizando os conceitos e princípios presentes ou utilizando-se,
mecanicamente, de regras, técnicas ou procedimentos que serão cobradas pelo
professor nas avaliações.
Então, até o dia da avaliação a memorização e a mecanização são
supervalorizadas tanto pelo professor quanto pelo aluno. Segundo Guarnieri e
Romanatto (2005), aqui cabe uma observação interessante, pois privilegiando a
memorização e a mecanização, os alunos só conseguem resolver os exercícios ou
problemas que se assemelham àqueles resolvidos em sala de aula. Qualquer
mudança, por menor que seja, cria grandes dificuldades. É comum nesses dias de
prova o aluno fazer perguntas do tipo “professor, é conta de mais ou de menos?” ou
até uma observação mais sutil: “professor, esse problema o senhor não deu em sala
de aula”.
Por fim, para reconhecer e resolver problemas em que a memorização ou a
técnica é privilegiada os alunos recorrem muitas vezes a analogias, a associações e
a outros artifícios que acabam comprometendo definitivamente a compreensão dos
conteúdos escolares.
Via de regra, pode-se dizer que as considerações feitas caminham no sentido
de que a concepção matemática subjacente ao trabalho docente para um bom
número de professores é a de uma ciência desligada da realidade, com conteúdos
estanques sem sequência e sem unidade.
Em determinados conteúdos, os objetivos quantitativos prevalecem sobre os
qualitativos e, em geral, durante todo o seu ensino, a memorização dos conceitos ou
a mecanização de regras e técnicas são muito valorizadas.
Todas as observações levantadas sobre o ensino de Matemática que
implicam numa concepção dessa ciência devem ser inseridas num contexto maior,
no qual as questões sociais, políticas e econômicas também contribuíram para tal
situação.
No entanto, pode-se discutir a questão da melhoria do ensino em si mesmo, e
acredita-se que no momento o interesse seja esse. Desta forma, o domínio do
conteúdo matemático seria uma condição fundamental para o exercício do
magistério. Aliado às contribuições da Psicologia, da Pedagogia e do próprio
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progresso tecnológico, o ensino da Matemática poderia ser mais eficiente e menos
angustiante para a maioria dos alunos.
A ciência matemática passaria a ser compreendida em seu desenvolvimento
progressivo afirmam Guarnieri e Romanatto (2005), como foi, porque foi e está
sendo elaborada. Descobrem-se, assim, hesitações, dúvidas, contradições,
interesses, que só um longo trabalho de reflexão e apuramento consegue eliminar,
para que logo surjam outras hesitações, outras dúvidas, outras contradições, outros
interesses. Enfim, a Matemática aparece como um organismo vivo, impregnado de
condição humana, com as suas forças e as suas fraquezas e subordinado às
grandes necessidades do homem na sua luta pelo entendimento e pela libertação.

23

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho contemplou aspectos encontrados da realidade vivenciada no
ambiente escolar com comprometimento e seriedade. Para Marinho (1980) citado
por Teixeira (2012) a pesquisa é um tratamento de investigação que tem por objetivo
descobrir respostas para dúvidas e indagações, através do emprego de processos
científicos.
Segundo Yin (2001), o estudo de caso difere de outras estratégias de
pesquisa:
As questões do tipo "como" e "por que" são mais
explanatórias, e é provável que levem ao uso de estudos
de casos, pesquisas históricas e experimentos como
estratégias de pesquisa escolhidas. Isso se deve ao fato
de que tais questões lidam com ligações operacionais
que necessitam ser traçadas ao longo do tempo, em vez
de serem encaradas como meras repetições ou
incidências. (Yin, 2001, p.25)

A proposta foi pesquisar as potencialidades que o jogo digital MineCraft
possui para o ensino do Plano Cartesiano e tópicos de geômetra plana e espacial,
em um contexto de aprendizagem real.
Segundo Battaiola (2000), os primeiros jogos digitais comerciais começaram
a ser comercializados em 1971. Mas é apenas em 2014 que encontramos as
primeiras dissertações Brasileiras comentando sobre os jogos digitais voltados para
o ensino de Matemática.
Buscou-se uma visão mais crítica dos alunos em relação ao uso do celular
em sala de aula, com o intuito de conhecer os benefícios e os malefícios que o
celular e suas diferentes utilizações poderia contribuiu para o aprendizado. Após a
discussão, foi lhes proposto um projeto em grupos de no máximo 5 alunos, utilizando
como ferramenta principal o celular.
O desafio lançado aos alunos dos 8º anos foi criar uma semente por grupo,
distribuir aos integrantes do grupo para que possam interagir em tempo real com o
jogo que estará em modo de sobrevivência. Como em um acordo, 15 minutos por
dia de aula dada para discutirem sobre as dúvidas do jogo e foi criado um grupo no
Whatssap para dúvidas gerais.
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Assim que todos estivessem incluídos na plataforma de seu grupo, os alunos
teriam que criar um forte com subsolos e cavernas. Os procedimentos de
construção, ficaram de responsabilidade dos grupos de trabalho.
3.1 LOCAL DA PESQUISA
O local escolhido foi uma Escola Estadual de Jacareí - SP, Situada no Centro
da Cidade, atende a uma clientela, em sua maioria de classe média.
O estabelecimento de ensino funciona nos períodos: matutino da 07:00 às
12:20 horas e vespertino das 13:00 às 18:20 horas.
A escola atende alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino
Médio.
O prédio está em situação regular, de construção antiga e em patamares.
Com relação a sua infraestrutura possui: Alimentação escolar para os alunos; Água
filtrada; Água da rede pública; Energia da rede pública; Esgoto da rede pública; Lixo
destinado à coleta periódica; Acesso à Internet Banda larga. Com relação a
Equipamentos possui: Computadores administrativos; Computadores para alunos;
TV; DVD; Antena parabólica; Retroprojetor; Impressora; Projetor multimídia
(datashow); Fax; Câmera fotográfica/filmadora. Em suas Dependências: 12 salas de
aulas; 67 funcionários; Sala de diretoria; Sala de professores; Laboratório de
informática; Quadra de esportes descoberta; Cozinha; Sala de leitura; Banheiro
dentro do prédio; Banheiro adequado à alunos com deficiência ou mobilidade
reduzida; Dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade
reduzida; Sala de secretaria; Banheiro com chuveiro; Despensa; Pátio coberto e
Área verde.
Sua clientela faz parte de uma comunidade em sua grande parte fixa do local,
com perfil socioeconômico médio, portadora de uma cultura diversificada advinda do
meio em que vivem, sendo filhos de trabalhadores urbanos, cujos pais passam a
maior parte do tempo trabalhando e muitas vezes suprem a ausência dando aos
filhos a compensação do uso de tecnologia digitais avançadas.
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3.2 TIPO DE PESQUISA
A presente pesquisa utiliza o método de estudo de caso, segundo Gil
(2002, p.54), caracteriza “o estudo de caso pelo estudo profundo e exaustivo
de um ou poucos objetos, de maneira a permitir o seu amplo e detalhado
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de
delineamentos”. Com base na definição do autor, o estudo de caso é o
suporte para uma pesquisa de conhecimento geral sobre o objeto de estudo,
e com isso possibilita o direcionamento para esta pesquisa. Segundo Triviños
(1995) “destaca que estudo de caso é uma categoria de pesquisa que nos
permite analisar uma unidade em profundidade, bem como explorar o
fenômeno em toda a sua complexidade”. No caso desta pesquisa analisou-se
uma turma de alunos do 8º ano do Ensino Fundamental I.

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA
Os sujeitos da pesquisa são alunos da turma do 8º ano B do ensino
fundamental, com um total de 30 alunos com faixa etária de 12 à 13 anos.
Dentre quatro salas de 8º anos A, B, C E D, escolhi apenas uma sala que se
destaca pelo forte apelo ao uso de celulares de em sala de aula e por saber que
alguns alunos já possuíam habilidade com o jogo MineCraft instalado em seus
celulares, o que viabiliza discussões e trocas de informações sobre a atividade
proposta.
Os alunos, em sua grande maioria, são alunos comprometidos com o ensino
de matemática e entusiastas de atividades que utilizam ferramentas digitais.

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
A pesquisadora acompanhou as discussões da construção do cenário e
regras do jogo através do grupo formado no Whatsapp fora do ambiente escolar e
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interagiu com os grupos em diferentes ambientes do jogo em modo de sobrevivência
em sala de aula.
Após a construção concluída, foram orientados a plotar a imagem do mapa da
plataforma do jogo MineCraft, demostrando a sua localização conforme figura 1.

Figura 1 – Localização da Construção
Fonte: https://MineCraft-br.gamepedia.com/Cria%C3%A7%C3%A3o/Blocos_de_constru%C3%A7%C3%A3

Depois, foi proposto ao grupo extrair um diamante, ver figura 2, que se
encontra em determinada camada no subsolo da plataforma do jogo MineCraft e
plotar a imagem dessa localização, ver figura 3.

Figura 2– Descrição do Bloco de Diamantes
Fonte: https://MineCraft-br.gamepedia.com/Cria%C3%A7%C3%A3o/Blocos_de_constru%C3%A7%C3%A3
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Figura 3 – Localização da Camada de Diamantes.
Fonte: https://MineCraft-br.gamepedia.com/Cria%C3%A7%C3%A3o/Blocos_de_constru%C3%A7%C3%A3

Figura 4 – Construção com Subsolo
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Fonte: https://MineCraft-br.gamepedia.com/Cria%C3%A7%C3%A3o/Blocos_de_constru%C3%A7%C3%A3

Figura 5 – Localização da Camada de Diamantes.
Fonte: https://MineCraft-br.gamepedia.com/Cria%C3%A7%C3%A3o/Blocos_de_constru%C3%A7%C3%A3

Os grupos enviaram suas impressões para o e-mail da pesquisadora, onde
foram impressos para posteriormente ser trabalhado em sala de aula.
Em sala de aula, com as informações colhidas, foi proposto aos alunos a
construção de uma tabela com as coordenadas de cada grupo.
Após a coleta de dados da tabela, os alunos foram orientados a como
construir um gráfico a fim de matematicamente visualizar de maneira prática a
realidade estudada.
3.5 ANÁLISES DOS DADOS
A análise dos dados se dá por dois processos:
I.

A delimitação de eixos de análise com base em pressupostos da Análise de

Conteúdo (BARDIN, 2011);
II. Análise dos processos formativos: a partir da concepção de espaços
comunicativos, os dados são analisados de forma combinada articulando
pressupostos da Teoria da Ação Dialógica (FREIRE, 2005) e da Teoria do Agir

29

Comunicativo (HABERMAS, 2012a; 2012b).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Seguindo um roteiro de atividades para sondagem prévia pude verificar que
embora o aluno de forma intuitiva compreenda as relações entre os números
negativos e positivos de forma mental em seu cotidiano, desconhece quando
relacionados ao eixo de Coordenadas Cartesianas. Após tratamento das
informações relacionada ao tema em sala de aula, foi notório procedimentos
mecânicos, como se fosse algo distante sua realidade, sem significado. No entanto,
no decorrer do projeto, após a utilização do jogo MineCraft o conteúdo ganhou
significado, onde o aluno mostrou-se mais produtivo, motivado a curiosidade e a
pesquisar. Ressalto que incentivei os alunos sobre a importância da construção da
autonomia para a tomada de decisões em conjunto. Dessa forma, ressalto que
mediei situações com o jogo Minecraft para que os alunos sentissem que as
informações são tratadas de forma disciplinar e receberam um tratamento escolar
com tempo controlado e dos espaços organizados para não perderem o foco da
proposta dentro das rotinas em sala de aula.
Os resultados obtidos com o projeto indicam que o jogo MineCraft utilizado de
forma dirigida e consciente torna-se uma ferramenta motivacional em que os alunos
trocam experiências, a aprendizagem é constante, motivadora e eficaz, que propicia
um maior desenvolvimento social, lógico e criativo. Dessa forma, Kohlberg, 1989
p.164), (...) na medida em que os atores estão exclusivamente orientados para o
sucesso, isto é, para as consequências do seu agir, eles tentam alcançar os
objetivos de sua ação influindo externamente, (...).
Após a aplicação das atividades relativas ao tema, desenhos feitos em 3D
passaram a ser comuns e desenvolveu um novo aprendizado “o eixo Z”. Dessa
forma:
Na medida em que se conhece algo novo, reestrutura-se a estrutura
cognitiva. Isso significa que toda vez que o sujeito (aluno, por exemplo)
depara-se com algo novo, que desafia sua capacidade cognitiva, e
responde a essa novidade, sua capacidade ou competência aumenta.
Aumenta, por isso, sua capacidade de aprendizagem, em dois sentidos: em
quantidade e qualidade. O sujeito poderá, daí para diante, aprender
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conteúdos em maior quantidade e ao mesmo tempo mais complexos. Dessa
maneira, o conhecimento passa a ser pensado nas duas direções
complementares que citei, como conteúdo e também como estrutura.
(BECKER, 2012, p.14).

O entendimento sobre o plano Cartesiano e suas informações tornou-se real
em contato com o jogo e definiu a possibilidade de aproximar os conteúdos
escolares da realidade dos jovens, utilizando-se das tecnologias ao seu alcance
para promover a imaginação e a aquisição de competências e habilidades
matemáticas muitas vezes vistas como difíceis e chatas. Conforme analisaram em
seus estudos, Short (2012); Silva et. al. (2016) e Schimidt (2017). Para Cozenza
(2011) um ambiente agradável pode ser criado envolvendo os estudantes em
atividades em que eles assumam papel ativo e não sejam meros espectadores.
Numa visão piagetiana:
Experiência lógico-matemática é agir sobre os objetos e retirar, não deles,
mas da ação e das coordenações do sujeito, características que são
próprias dessas coordenações, como classificação, seriação, bijeção, (...).
Experiência não é, pois, submissão passiva aos objetos, mas ação sobre
eles; ação que modifica ou transforma. Ação que se compõe de duas ações,
entre si complementares: a ação assimiladora que, ao assimilar o objeto, o
transforma; ação acomodadora que, ao responder às dificuldades da
assimilação, transforma os esquemas assimiladores. (Backer, 2013, p. 70)
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O aparelho de celular transformou-se em um rico instrumento de trabalho em
sala de aula e fora dela. Schwartz & Pollishuke (1995) dizem que o uso de TIC
(Tecnologias da Informação e Comunicação) torna o ambiente escolar flexível para
adaptar-se às necessidades dos estudantes e para adaptar-se às mudanças da
planificação e programação. Sendo assim:
Vale ressaltar a questão do coletivo, uma vez que, se o game for do estilo
MMORPG (multiple massive online role play game), em que o jogador vive
em universos virtuais, interagindo com o avatar de outros jogadores, a
tecnologia estabelece um potencializador para as ações humanas devido ao
caráter grupal. Uma das motivações do coletivo está centrada justamente
nessa possibilidade de agir conjuntamente, ou seja, trazendo novos tipos de
interação (como o envio de bens virtuais, os desafios e as estratégias que
levem em consideração o grupo) que refletem de um modo lúdico. (TUPI,
2013, p.25),

O ambiente comunicativo do aplicativo de celular whatsapp e da plataforma
do jogo para android promoveu momentos de discussões construtivas para o
aprendizado contribuindo para a formação coletiva. Confirmado pela pesquisa de
Schimidt (2017) que observou, em seu estudo, momentos de viabilização e
desenvolvimento de espaços comunicativos com ou sem a presença do jogo
eletrônico Minecraft.
(...) a tecnologia abre um espaço de liberdade entre comunidades e
indivíduos, assim entrelaçam-se conhecimento, pensamento, invenção e
aprendizagem individual e coletiva, e proporciona a cada um a participação
numa multiplicidade de mundos, lançando ponte sobre as separações e
fronteiras. (Levy, 1997, p. 42-47).

Figura 7 – Ferramenta De Aprendizagem.
Fonte: a autora
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Figura 8 – Socializando: Multiplicando Os Saberes.
Fonte: a autora

No que se refere as imagens capturadas no jogo conforme orientação da
pesquisadora, acabou por desenvolver outras habilidades nos alunos como: editar
imagens, transferi-las do celular para o computador, inseri-las no Word e envia-las
por e-mail e ou envia-las por e-mail usando um aplicativo no celular.

Figura 9 – Desenvolvendo novas habilidades
Fonte: a autora
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Os alunos envolvidos interagem com jogos digitais comumente, mas antes
deste experimento alguns alunos relataram não ter ideia de que poderia desenvolver
a aprendizagem através do uso de jogos digitais. Para, Cruz (2012), a utilização de
jogos no ensino vem mudando a visão acadêmica e social sobre as diferentes
funções que os videogames podem alcançar. Foi observado que quatro alunos que
participaram do projeto, no início da apresentação, demonstraram resistência com
relação à utilização do jogo MineCraft, destacando que não gostam da plataforma
desde jogo. Segundo Dias e Rosalen (2014) mostram que não são todos os
estudantes que gostam do MineCraft.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na contemporaneidade, o ensino-aprendizagem da disciplina de matemática
através de métodos tradicionais, nos formatos sequenciais e mecânicos são cada
vez menos eficientes na educação de adolescentes que nasceram cercados de
mídias digitais. O uso de jogos digitais é uma alternativa a esse formato tradicional
de

educação,

como

estratégia

interessante

para

o

desenvolvimento

das

competências dos alunos considerando que aplicada pelo professor de forma
dirigida e consciente se tornam uma ferramenta motivacional em que os alunos
aprendem através das trocas de experiências vividas na plataforma e fora dela.
O uso do jogo MineCraft para fins educacionais em sala de aula e fora dela
pode motivar os estudantes para o aprendizado já que os alunos estão dispostos a
novas experiências que estimulam e provocam a colaboração e as conexões
pessoais.
Perceber a relação de um conceito matemático aprendido com o auxílio de
um jogo digital, e sua relação com o próprio objetivo final, contribuiu não somente
para o aprendizado dos alunos, mas também lhes mostrou outras possibilidades
enquanto alunos do ensino fundamental. A pesquisadora é consciente que os alunos
estão adquirindo habilidades que são importantes para o seu futuro fora da
educação formal. E com base nos resultados obtidos durante todo o processo,
finalizo argumentando que para se ter uma integração da disciplina e o jogo de
forma eficaz, atingindo o potencial esperado dos jogos digitais em sala de aula é
necessário planejamento e entender as diferentes formas de manifestação dos
conteúdos apresentados, desenvolvidos em sala de aula, onde o jogo deve ser
aplicado, sem perder o objetivo que é o de ensinar.
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