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Resumo 

Este artigo analisa o impacto de um curso de Jogos Computacionais livres desencadeadores de aprendizagem 

matemática na modalidade à distância, ofertado por uma instituição de ensino superior aos bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Pedagogia, a alunos de Matemática e a 

professores do ensino fundamental. Os participantes pré-avaliaram jogos no sistema livre da série GCompris e 

avaliaram seu potencial educativo junto a alunos das séries iniciais do ensino fundamental de escolas de uma 

rede pública conveniada ao PIBID. Relatos das observações e avaliações feitas pelos universitários foram 

analisados, evidenciando a importância do curso como ferramenta de inclusão digital e de educação matemática. 

Palavras-chave: curso de jogos computacionais, ensino-aprendizagem de matemática, software livre, 

ensino fundamental, PIBID. 

Abstract  

This article analyses the impact of a course of Computational Games free triggers for learning mathematics in 

distance mode, offered by an institution of higher education for  Scholarships Holders of the Pedagogy course 

(PIBID Program), for students of Mathematics and primary teachers. Participants made a pre-assessment of 

GCompris games, evaluated their educational potential next to pupils of lower grades of elementary schools 

of a public network. Reports of observations made by students and their assessments were analyzed, revealing 

the importance of the course as a tool for digital inclusion and mathematics education.  

Keywords: course of computer games, free software, teaching and learning mathematics, elementary 

school children, PIBID. 

Introdução 

 Existe grande oferta de softwares voltados para o ensino, filiando-se a concepções educativas diversas 
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relativas à natureza do conhecimento e da aprendizagem. Mudanças tecnológicas os vêm tornando mais flexíveis 

e interativos, permitindo a elaboração de projetos individuais e coletivos, que podem ultrapassar as fronteiras de 

um país, graças a ferramentas da Internet. Porém, a maioria das escolas desconhece as diversas modalidades 

disponíveis, que programas são mais adequados às crianças e não conseguem integrá-los aos seus projetos de 

ensino. Soma-se a isso o fato da maioria das escolas se mostrar pouco competente na tarefa de formar cidadãos 

que consigam lidar com a escrita e com dados quantitativos, a julgar por resultados de provas a que têm sido 

submetidos estudantes do ensino fundamental e médio nos últimos anos, o que dificulta a formação de cidadãos 

dotados de espírito crítico.  

Diferentes propostas que pretendem aproximar a matemática trabalhada em sala com o cotidiano dos 

alunos, como a dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de Matemática (Brasil, 1996), pouco 

prosperaram. O ensino continua normalmente pautado na difusão precoce de conceitos abstratos e apresentação 

de problemas que são exercícios repetitivos, que não despertam o interesse dos alunos. Sabe-se, também, graças 

a diversas pesquisas, que a melhoria dos indicadores educacionais das escolas perpassa pela difícil tarefa de 

formação de professores que funcionem como alavancas para ajudar as crianças a aprender. 

O Estudo de Curi (2005) apontou um dado preocupante: as disciplinas da área de Matemática dos Cursos 

de Pedagogia possuíam uma carga horária bastante reduzida, com um máximo de quatro disciplinas. Em alguns 

cursos de 2200 horas havia só a disciplina Metodologia do Ensino de Matemática, correspondendo a menos de 

4% do curso. Não há, assim, como romper o círculo vicioso (inadequação na formação do professor  

inadequação na formação do aluno  inadequação na formação do professor), ressaltado em documentos 

oficiais (BRASIL, 2001). 

Já nos cursos de Matemática o que mais preocupa são aspectos relacionados a formação pedagógica. A 

formação inicial do professor não pode ser tratada como um acúmulo de conhecimentos teóricos e de técnicas, 

mas como um processo reflexivo e crítico sobre a prática educativa para garantir ao licenciando a construção de 

um novo modelo de intervenção pedagógica para pensar, planejar e executar projetos educacionais exequíveis. 

Daí a legislação ter definido para os currículos de licenciatura um total mínimo de 2800 horas (BRASIL, 2002) 
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com disciplinas que articulam aspectos teóricos e práticos separadas em três blocos: Estágio Supervisionado de 

Docência (400 horas), realizado em escolas convencionais na segunda metade do curso; as chamadas Práticas 

como Componente Curricular (400 horas), com características mais variáveis para favorecer uma abordagem 

criativa e interdisciplinar do futuro docente, trabalhadas ao longo do curso; Atividades acadêmico-científico-

culturais (200 horas) como participação em seminários, congressos, projetos de pesquisa e extensão. Há também 

menção a observação e ação direta do licenciando, enriquecida com tecnologias da informação, narrativas de 

professores, produções de alunos, estudos de casos, etc. 

A preocupação com a formação de alunos e professores do ensino básico no país, por sua vez, levou a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 2008), à criação do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação á Docência (PIBID), para viabilizar a inserção do licenciando no ambiente 

escolar. O coordenador dos diferentes subprojetos é um professor da universidade ou instituto federal 

responsável pelo PIBID do curso de Licenciatura. O supervisor é um professor efetivo da rede pública 

conveniada, que deve atuar necessariamente em sala de aula, viabilizando o PIBID na escola e administrando a 

permanência na mesma do bolsista pibidiano (neologismo criado para distinguir os participantes do PIBID dos 

bolsistas de outros programas). Já os diretores das escolas firmam o compromisso de apoiar o Programa. E há 

um Coordenador Institucional que administra eventos, substituições de bolsistas, prestação de contas, etc., junto 

a CAPES. Poderíamos simplificar dizendo que os objetivos do PIBID seriam incentivar a formação de 

professores para a educação básica, melhorar sua qualidade, estimular a integração do ensino superior com o 

básico e fomentar experiências metodológicas e práticas docentes inovadoras nas escolas. 

Ocorre que o coordenador do PIBID do curso de Pedagogia da instituição formadora em questão, 

percebeu que a realização de atividades integradas de Ciências e Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e na Educação Infantil representava um grande desafio para os bolsistas de Pedagogia, que se 

sentiam inseguros, reconhecendo a falta de embasamento teórico em relação ao conteúdo dessas áreas. Foi, 

assim, estabelecido como objetivo central do programa oportunizar uma articulação entre teoria e prática, tendo 

como foco o ensino de Matemática e Ciências nas séries iniciais e que alunos dessas áreas de ensino se 
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integrariam ao grupo. 

O conjunto de questões assinaladas se entrecruza, constituindo o pano de fundo desse estudo, que propôs 

atividades complementares para a formação de licenciandos de Pedagogia e de Matemática, dotando-os de 

instrumental teórico e prático para avaliar junto aos seus alunos programas computacionais voltados para a 

educação matemática. 

Interessamo-nos em especial pelos softwares sob a forma de jogos, voltados para a educação matemática, 

pois entendemos que o uso de conteúdos matemáticos em atividades prazerosas e problemas do cotidiano 

permitem ao professor ajudar o aluno a estabelecer relações da matemática com suas vivências, atribuindo-lhe 

sentido.  

Daí o interesse em oferecer um curso de formação semipresencial a alunos de Pedagogia, licenciandos 

em Matemática, e professores do ensino básico, munindo-os de pressupostos teóricos construtivistas e sócio-

interacionistas para examinar o alcance de alguns jogos computacionais livres voltados para a aprendizagem 

matemática e propiciar-lhes condições para observar e interagir com crianças que os utilizam. Pretendia-se não 

apenas estimular os educadores a utilizar os jogos junto aos alunos, mas também iniciá-los no ambiente virtual 

de aprendizagem (AVA) por meio do Moodle, que propicia atividades em horários flexíveis, dentre outras 

vantagens. Esse artigo analisou a contribuição do “Curso de Jogos computacionais livres e seu uso no ensino das 

primeiras noções matemáticas na modalidade a distância” e a flexibilidade que propiciou para o processo de 

ensino-aprendizagem de matemática nas séries iniciais, na perspectiva dos cursistas.  

Referencial Teórico 

Os jogos computacionais vêm sendo objeto de diversas pesquisas, a partir de óticas de investigação 

distintas. Muito antes da existência do computador, o fenômeno do jogo já despertava o interesse de pensadores. 

Passou a ser estudado de forma mais sistemática a partir do século XIX, sob a influência da concepção 

evolucionista darwiniana, sendo concebido ora como fenômeno biológico, instintivo e natural, ora como 

atividade humana, de origem social, que surge na infância. Já os jogos computacionais e eletrônicos surgem a 
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partir dos anos 1970, com o advento da eletrônica, crescendo em importância graças aos computadores pessoais 

e à Internet. Diferentes teorias sobre jogos infantis, com eixos cognitivo, social e afetivo, por sua vez, 

contribuem para a criação de grades de avaliação destes jogos.  

Na área educacional o interesse pelo software educativo na modalidade de jogo vem crescendo em 

importância. Sabe-se, porém, que os softwares foram surgindo atrelados a diferentes concepções de 

aprendizagem. As modificações introduzidas no software, por sua vez, produzem mudanças nos parâmetros de 

avaliação do seu alcance e funcionalidade, como analisa Silva (2002). Eles podem assumir a forma de exercício 

e prática, de tutoriais, tutores inteligentes, simulações, jogos, hipertexto/hipermídia etc. Segundo Fioreze et al 

(2009), o uso dos recursos digitais para a aprendizagem dos conceitos de Matemática abre um leque de 

possibilidades para o planejamento das atividades do professor, que deve contemplar o uso de tecnologias 

digitais desde a formação inicial, enfatizando as habilidades para aprender a aprender e a pensar, aprender a fazer 

e a conviver.  

Examinar um determinado instrumento munido de uma teoria de aprendizagem, implícita ou explícita, 

muda a direção do olhar, o que é admitido quase unanimemente por psicólogos e educadores. Daí a oferta do 

curso por um grupo de um Programa de Pós-graduação em Educação, em parceria com um Instituto Federal de 

Educação, a partir de uma abordagem construtivista e sócio-interacionista, sem desconsiderar a contribuição de 

autores não filiados a essa tradição. Admitimos como Pozo (2002) que as teorias da aprendizagem apresentam 

dificuldades para dar conta de um fenômeno tão complexo como o de ensinar e aprender, o que apontaria para a 

necessidade de integrar estudos oriundos de diferentes tendências teóricas: as preocupadas com grandes 

mudanças qualitativas, a exemplo das de Piaget e Vygotsky e as que se preocupam com pequenas mudanças 

quantitativas, como a de que ocorrem quando o aluno manipula recursos disponibilizados pelo computador, por 

exemplo. Anderson (1987), que desenvolveu tutores inteligentes, se fila a essa perspectiva. Pozo se distancia 

dela embora reconhecendo a importância de algumas de suas formulações.  

Metodologia 
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Essa pesquisa, de natureza qualitativa, é um estudo de caso, envolvendo um curso de jogos 

computacionais Um diário de campo foi usado no espaço presencial e alguns dados quantitativos foram 

coletados no ambiente virtual. Analisou-se o planejamento do curso, questionários, atividades, produção dos 

cursistas e sua avaliação do evento.  

A primeira versão do curso, em 2008, foi na modalidade presencial como parte de um projeto de pós-

doutorado, tendo como suporte teórico uma apostila desenvolvida pela professora que ministrou o curso. Este 

sofreu alterações quando foi ofertado, em seis dias subsequentes, presencialmente, nas férias universitárias de 

julho de 2009. Foram usados oito jogos da série Gcompris, voltada para crianças de 2 a 10 anos, contendo 

conteúdos de contagem e problemas aditivos, devido à idade das crianças que os utilizaram e à formação dos 

educadores do curso ofertado. Problemas de horários e de espaço físico dificultaram as presenças.  

Para aumentar seu alcance, foi decidido reeditá-lo na modalidade a distância, de comum acordo com pós-

graduandos do PPGE, alguns deles envolvidos em programas de EaD, onde a sala virtual do curso foi 

disponibilizada. Foram mantidos os oito jogos utilizados na versão presencial (Figura 1). 

 

Figura 1. Jogos selecionados do GCompris 

A definição do público alvo foi um ponto importante de discussão, sendo decidido que bolsistas do 

PIBID, coordenados por uma das coordenadoras do curso seriam atendidos. Eles não conheciam essa 

modalidade de ensino e nem os jogos computacionais e já estavam inseridos em escolas. Colaboradores da área 

de EaD foram convidados a participar do curso. 

Em 2010 houve 35 inscritos dos quais 31 o concluíram, a maioria do PIBID (Programa Institucional de 
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Bolsa de Iniciação à Docência) do curso de Pedagogia e um de Ciências Biológicas. 28 responderam ao 

questionário de identificação, 26 de forma mais completa. O relatório final foi apresentado por 23 participantes, 

todos aprovados e 13 fizeram a avaliação final do curso por meio de um questionário, via formulário web. Em 

2011, foi feita uma divulgação maior por meio digital (sites, e-mails e redes sociais) e ofertadas 30 vagas, sendo 

dez reservadas ao PIBID. Houve 39 inscritos e algumas desistências logo no início do curso. A turma ficou com 

33 alunos: 16 licenciandos em Matemática de dois cursos de instituições federais, sendo dois monitores de 

extensão, 14 alunos da Pedagogia, dois mestrandos do PPGE e uma supervisora do PIBID de uma escola. 

Apenas 18 (sendo oito do PIBID) participaram de todas as atividades e apresentaram o relatório final e 17 foram 

aprovados. 

A equipe planejou o curso, montando um mapa de atividades, estruturado em blocos semanais. Foi 

decidido que a gravação de vídeos constituiria no primeiro material a ser acessado em cada semana, funcionando 

como uma diretriz para as demais atividades. No decorrer do percurso vários desafios técnicos se apresentaram e 

algumas medidas tiveram que ser tomadas para que o curso tivesse continuação. Sofreu novas alterações em 

2011, com a reestruturação de alguns vídeos e mudanças de prazos das atividades presenciais, por solicitações 

dos cursistas e devido a greves. 

Houve três encontros presenciais. O primeiro foi para uma apresentação do curso. O segundo, quase ao 

final, foi de familiarização com o administrador do Gcompris, para restringir o acesso das crianças aos jogos 

predeterminados e esclarecer dúvidas sobre o processo de observação das crianças, que deveriam ser 

direcionadas para as dificuldades apresentadas por duplas de crianças que jogavam, interações e superação de 

dificuldades – aprendizagens conceituais e sociais. O terceiro foi de avaliação do curso e troca de experiências. 

As atividades nas escolas junto às crianças tiveram duração de cerca de duas horas, com acompanhamento 

presencial de tutores-professores e da coordenadora do curso, Isso ocorreu nas versões de 2010 e de 2011. 

Durante o curso recorreu-se a fóruns, links, glossário de sites, biblioteca virtual, questionários, vídeos e 

outras ferramentas/recursos para estudo e avaliação por parte dos alunos. Em cada semana uma agenda 

sintetizava as atividades propostas e os prazos para desenvolvê-las. Eram oferecidas indicações de leituras e sites 
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para serem consultados. Foi disponibilizado, inclusive, um fórum virtual para descontração. 

Na quarta semana os alunos tiveram como atividade em grupo, divididos em duplas ou em trios, a criação 

de uma grade de pré-avaliação de um dos oito jogos estudados tomando como base o material de estudo teórico. 

O planejamento das atividades nas escolas junto às crianças e o esquema de observações foram discutidos. Os 

tutores auxiliaram os alunos em suas dúvidas, avaliando as atividades desenvolvidas por eles no ambiente virtual 

e também nos momentos presenciais.  

Na última semana, os alunos foram direcionados às escolas (visitadas em dias diferentes). No total, seis 

turmas de 3º anos de quatro escolas diferentes foram acompanhadas nos laboratórios de informática. Foram 

disponibilizadas para as crianças peças do Material Dourado, para ajudá-las nas operações numéricas. A partir 

das observações e anotações dos cursistas, foram preparados os relatórios finais. E depois o curso foi avaliado.  

Da organização das atividades na escola pelo PIBID - Pedagogia  

O atendimento presencial nas escolas foi estruturado pelo PIBID do curso de Pedagogia. Duas vezes por 

semana, totalizando 10 horas, os pibidianos atuavam em uma das quatro escolas que faziam parte do projeto e 

duas tardes em atividades diversificadas de formação na universidade e em outros espaços educativos. A troca de 

experiências com licenciados de Matemática e Ciências Biológicas mostrou-se de uma riqueza inigualável para 

todos os envolvidos.  

Nos dias em que estão na escola, cada pibidiano, sozinho ou em dupla, acompanha as atividades do 

professor regente, que solicita a elaboração de aulas diferenciadas, abordando o conteúdo de matemática ou 

ciências previsto. Isso foi um fator positivo para a formação em serviço dos profissionais da escola, com a 

vantagem de não ser uma tarefa imposta pela secretaria de educação, destacaram alguns.  A professora 

supervisora “A” ressaltou: “Com os pibidianos em sala de aula é possível a realização de projetos que demandam 

recursos humanos. Favorece a ampliação dos conteúdos com a utilização de jogos confeccionados por eles na 

graduação e facilita o planejamento dos conteúdos numa perspectiva construtivista”. 

Nesse contexto de formação diversificada, é que foi oferecido aos pibidianos e supervisores das escolas 
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conveniadas, o curso de jogos computacionais. As quatro supervisoras foram convidadas a participar do mesmo. 

Três se inscreveram, mas só a supervisora “A”terminou. As atividades na universidade foram reduzidas para que 

os bolsistas pudessem se dedicar ao curso. Importante observar que a participação em 2010 não foi opcional, 

uma vez que faz parte do cotidiano do pibidiano a participação em atividades diversificadas nas duas tardes que 

ficam na universidade. Em 2011, a metade dos alunos do PIBID já havia participado e se envolveu no “projeto 

horta” que aconteceu simultaneamente. Houve 9 novos participantes pibidianos da Pedagogia. 

No momento de serem organizadas as observações nas escolas, as supervisoras do PIBID já estavam a 

par dos seus objetivos. Além disso, o termo de adesão da escola prevê o apoio da direção “garantindo as 

condições necessárias em termos de espaço físico e infra-estrutura para a realização das atividades”. Vale 

ressaltar que a necessidade de se ter laboratório de informática funcionando com um profissional responsável, foi 

um fator levado em consideração para a escolha da escola participante assim como o fácil acesso, através de 

linhas de ônibus. Foi agendado um horário viável para os cursistas e alunos da série pretendida e verificado a 

instalação do GCompris. 

Em 2010, três escolas foram atendidas, uma delas privada, que auxiliou na montagem dos vídeos. Em 

2011, houve só duas escolas públicas, uma delas atendida tanto em 2010 quanto em 2011.  

Resultados 

Apesar de alguns contratempos técnicos as avaliações de organizadores, tutores, monitores, alunos, 

escolas e crianças, foram muito positivas. Dos questionários de identificação respondidos por 28 cursistas em 

2010 extraímos as seguintes informações: A maioria (20 dos 28) está na faixa etária entre 20 e 30 anos, é do sexo 

feminino (25 alunos - 89%) e possui disponibilidade para realizar os estudos à noite (69%); quase todos possuem 

computador em casa (26 alunos) e acessam a Internet na própria casa (25 deles); poucos haviam participado de 

curso a distância (três dos 26 que responderam à pergunta). Muitos têm acesso a sites de relacionamento (17 dos 

28) - Orkut, Facebook, Twitter, Blog. Os perfis em 2011 foram semelhantes. 

Após a primeira semana, a maioria da turma de 2010 (64%) considerou havia falta de tempo suficiente 
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para realização de todas as atividades, 32% tinha dificuldade no uso da tecnologia e 28% acreditavam ser difícil 

realizar todas as atividades e cumprir os prazos. Quatro consideravam difícil estudar sem apoio presencial. 

Porém, 23 dos 26 respondentes conseguiram se organizar para realizar todas as atividades, apresentando um 

relatório final. Os outros três haviam participado do curso presencial no ano anterior, por isso não realizaram 

todas as atividades. Apesar do período de realização do curso não ser favorável, fim de semestre, os alunos do 

PIBID contaram com encontros semanais presenciais na universidade e nas escolas onde atuavam, com chances 

de discutir problemas encontrados, e 13 fizeram a avaliação final por meio de um questionário aplicado via 

formulário web. Quanto ao fato de já se conhecerem previamente, 84% deles disseram que isto favoreceu a 

interatividade no ambiente virtual, sendo que 8% responderam que às vezes e outros 8% que não.  

Na turma de 2011, houve uma avaliação online de 14 alunos. Quase todos responderam que realizaram o 

curso de casa, utilizando conexão banda larga. Uma questão que chamou atenção foi o tempo de dedicação: oito 

escolheram entre 3 a 5 horas, três entre 0 a 2 horas e dois entre 6 a 8 horas. Isso demonstra a necessidade de se 

criar estratégias para atender aos ritmos diferenciados dos alunos. Os alunos gostaram da distribuição das 

atividades em sete semanas (uma de ambientação no Moodle). A atuação dos tutores foi bem avaliada. 

Sugeriram: aumentar o prazo para a entrega do relatório final (1), mais encontros presenciais (3), visitar mais de 

uma escola (1), aumentar o conteúdo sobre teorias de aprendizagem (1), ofertar o curso no início do semestre (1). 

Um dos problemas atuais da EaD é a evasão, pois muitos se inscrevem achando que é fácil realizar um 

curso a distância o que não é verdade, pois, apesar da flexibilidade a EaD exige muita leitura, organização, 

dedicação e disciplina. Na oferta de 2010, a maioria dos alunos era do PIBID e para eles o curso foi obrigatório. 

Daí a menor evasão, comparando-a com a oferta de 2011 (23 aprovados contra 17 em 2011). 

A produção dos relatórios finais – avaliação dos cursistas  

Os alunos tiveram como tarefa, após o atendimento às crianças, a elaboração de um relatório. A equipe 

decidiu dar uma nota aos relatórios para norteá-los sobre seu desempenho. Em 2010, 13 relatórios foram 

produzidos por 23 alunos: cinco deles individualmente, seis em dupla e dois em trio, dos quais quatro receberam 
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a nota máxima por atenderem aos critérios adotados. Os demais relatórios tiveram notas entre 9,5 e 7,0 

apresentando deficiências como: falta de análise dos níveis do jogo; pouca conexão com as teorias abordadas; 

sugestões pouco claras como “mudança do fundo da tela” (como e para quê?); pouca descrição das condutas 

observadas, etc.  

No curso presencial, os momentos mais ativos se deram na análise dos jogos e aplicação dos mesmos aos 

alunos. Já na modalidade a distância a participação foi mais ativa, ao longo de todo o curso, pois a quantidade de 

leituras e atividades propostas foi maior e melhor distribuídas. As questões avaliativas após as videoaulas 

obrigaram os alunos a refletir sobre o material disponibilizado e as interações, de forma assíncrona e síncrona, 

via mensagens, fóruns e chat, favoreceram as discussões e troca de experiências.  

Uma síntese de trecho do relatório de uma dupla (G1) permite perceber o detalhamento na pré-avaliação 

e avaliação de um dos jogos nesta modalidade. Ela descreve bem o jogo da balança, com referências aos ícones 

que aparecem na tela e feedback, ilustrados com figuras. O objetivo do jogo, em conexão com os principais 

conceitos matemáticos e físicos envolvidos, é descrito ao longo do texto: “cálculo mental, raciocínio lógico, 

equações matemáticas, produção escrita dos algoritmos, conceito físico da ação do peso sobre o equilíbrio da 

balança, soma e subtração, conceito de maior que, menor que e de igualdade numérica”. As dificuldades são 

ilustradas com o recurso a diálogos entre crianças/mediador. Houve, também, um esforço de detalhar os cinco 

níveis do jogo: 

“[...] Nível 3 - os alunos têm que trabalhar com os dois lados da balança (obrigatoriamente). [...]. Como 

este é um nível inicial, os valores das massas dos objetos são dados”. 

 “[...] há uma dificuldade dos alunos de compreenderem os sinais matemáticos de maior, menor e igual (no 

Nível 2 do jogo), no que foram ajudados pelos observadores; e outra dificuldade: “[...] o objeto mais 

pesado desce o prato ou sobe?”Eles não compreendiam este conceito físico simples. [...] eles através desse 

trabalho de equipe passam com alguma dificuldade, mas conseguem chegar ao terceiro nível”.  

“[...] o jogo pode ser proposto a partir do 1º ano e 6 anos”. (Dupla G1) 

 

A questão da idade e série escolar mais apropriada para o uso do jogo não foi consensual entre os que 

analisaram este jogo. Em outro relatório houve um esforço de analisar as habilidades requeridas nos diferentes 

níveis e a tentativa de estabelecer a série escolar e idades mais adequadas: 2º ano e 7 anos. As idades diferem das 
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apontadas no relatório anterior, talvez pela preocupação desigual com o bom desempenho da criança. Já outra 

aluna se reporta no Jogo da Balança a operações no “campo aditivo”: “Os alunos perceberam melhor que adição 

e subtração são operações irmãs. Que uma não existe sem a outra e que para solucionar um problema que 

aparentemente utilizavam somente a soma, podem também utilizar a subtração”  

Os registros das falas dos alunos, suas ações e reações, enriqueceram as análises e tornou possível um 

melhor entendimento da experiência de uso dos jogos. Muitas crianças criticarem o preço das mercadorias no 

“Jogo do Supermercado”, baratos ou caros demais, o que levou certos cursistas a sugerirem uma revisão dos 

valores. O tipo de feedback (aparecimento de uma carinha triste ou feliz) foi criticado. Alguns sugeriram que o 

programa apontasse onde o aluno errava. 

O potencial inclusivo desse tipo de atividade, que permitiu avanços numéricos em crianças especiais foi 

desatacado por uma dupla, assim como a ajuda proporcionada pelo material montessoriano, que serviu de 

suporte, também, a diversas crianças. 

Considerações Finais 

A quase totalidade dos participantes dos cursos nunca havia participado de um curso em EaD, não havia 

tido a chance de refletir sobre o uso da tecnologia na educação e, mais especificamente, sobre o uso do jogo 

computacional para apoiar o ensino-aprendizagem de matemática. Esses temas foram mais bem entendidos. Os 

tutores ajudaram na ambientação com o Moodle, em questões técnicas, em discussões teóricas e práticas, o que 

mostra sua importância. 

A necessidade de conhecimento prévio matemático para acompanhar o curso foi relatada por 77% dos 

alunos de Pedagogia (versão do curso de 2010) que disseram que às vezes sentiam falta de algum conteúdo para 

atender aos alunos, o que mostra a necessidade de uma maior carga horária de Educação Matemática nestes 

cursos para reverter o baixo desempenho dos alunos da maioria das escolas brasileiras. Na Licenciatura em 

Pedagogia há duas disciplinas com um total de 120 horas/aula.  

Concluímos com trechos dos relatórios finais dos pibianos:  
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No curso “Jogos computacionais livres e seu uso no ensino das primeiras noções matemáticas” realizado de 

forma semipresencial, aprendi como escolher bons softwares para serem levados para a escola e como 

jogos computacionais também proporcionam aprendizado (F, 2011). 

O Jogo computacional pode ser ferramenta fundamental para diagnosticar as dificuldades de alguns 

educandos, além de ser um estímulo para o uso de cálculos mentais e raciocínio lógico dos estudantes. (P, 

2011). 

Ficou claro que o jogo não é apenas diversão e pode ser utilizado como atividade de um conteúdo/tema. Se 

bem planejado é possível que ele desenvolva uma aprendizagem muito mais rápida nos alunos, já que os 

alunos em maioria possuem interesse por jogos (D, 2011). 
Quanto aos pontos positivos todos os participantes do PIBIB falaram no seu relatório de bolsistas da 

flexibilidade de horários do curso a distância, da comodidade e das atividades interessantes. Muitos se referiram 

a disponibilidade dos responsáveis pelo curso e dos tutores, em dirimir dúvidas e ajudar nas dificuldades 

tecnológicas. Uma única aluna da Pedagogia revelou desinteresse pela discussão teórica, enquanto outra aluna, 

(R), conclui: “Foi um curso muito interessante e útil, com um material didático muito bom, bons tutores”.  

Convém ressaltar que o fato do curso ter momentos presenciais se mostrou fundamental para a 

socialização do grupo e para fornecer explicações nos momentos em que a presença física se mostrava mais 

necessária. A EaD vem sendo apontada como uma modalidade de caráter inclusivo, como argumenta Teixeira e 

Marcon (2008), dentre outros, pela capacidade de atender a sujeitos com dificuldades de locomoção, dificuldades 

sociais, etc. Alguns estudos vislumbram que em um futuro próximo essas modalidades serão complementares, 

com porções do curso na modalidade a distância e outras na modalidade presencial, dependendo das 

circunstâncias, como foi realizado na última edição deste curso, avaliado positivamente por todos. Cursos dessa 

natureza devem ser propostos com maior frequência.  
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