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RESUMO 
 
  O presente artigo busca indícios da formação de habilidades relacionadas à 
Literacia Digital e sua associação com aspectos lógicos matemáticos na construção de 
jogos eletrônicos feitos por meio do software Scratch. Como principais referenciais 
teóricos, estão as ideias construcionistas de Papert (1994) e a Literacia Digital de 
Jenkins et al. (2009). Os sujeitos da pesquisa foram estudantes do sétimo e oitavo ano 
de uma escola do interior do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. O paradigma 
metodológico assumido foi o qualitativo e o recorte dado ao artigo envolveu habilidades 
relacionadas ao conceito de multitarefa. Como principais resultados, destacamos que a 
habilidade de multitarefa pode implicar em modificações no processo de construção dos 
jogos e que, por sua vez, podem implicar na construção de conceitos matemáticos, que 
na especificidade dos dados analisados abrangeram as noções de angulação e o conceito 
de variável. 
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INTRODUÇÃO 
Este artigo é um recorte de uma dissertação que investiga indícios da Literacia 

Digital (LD) no processo de construção de jogos utilizando o software Scratch e sua 

associação com a construção de conceitos matemáticos, que tem como objetivo refletir 

sobre a habilidade de multitarefa presente na LD e a forma que interage com ideias 

matemáticas. Conforme Martin (2006), Literacia Digital é consciência, atitude e 

capacidade dos indivíduos de utilizar soluções e facilidades digitais para: identificar, 

acessar, gerenciar, integrar, avaliar, analisar e sintetizar recursos digitais, construir 

novos conhecimentos, criar expressões de mídia, e se comunicar com os outros. Tais 

capacidades são consideradas importantes por esse autor pois os recursos digitais já 

estão presentes em nosso dia a dia e é necessário saber utilizá-las de modo a estar 
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consciente de sua influência, impacto e potencialidade, sendo esta a relevância deste 

artigo. 

 Conforme discutiremos na seção teórica, os aspectos que caracterizam a 

Literacia Digital são simulação, apropriação, o jogar, performance, multitarefa, 

distribuição cognitiva, inteligência coletiva, julgamento, navegação transmídia, 

networking e a negociação. Em nossas publicações, já evidenciamos a habilidade de 

simulação e seu entrelaçamento  a sua relação com o processo de construção de jogos 

eletrônicos  (SÁPIRAS; DALLA VECCHIA; MALTEMPI, 2015). Este artigo se 

diferencia por apresentar um enfoque na habilidade de multitarefa, que segundo Jenkins 

et al. (2009), é a capacidade de analisar o meio de forma a perceber detalhes 

importantes utilizando simultaneamente diferentes recursos que o cercam. 

  A pesquisa utilizou-se de um viés qualitativo na perspectiva de Goldenberg 

(2005), em que foram analisadas gravações, realizadas com o recurso Camtasia, do 

desenvolvimento de jogos com o Scratch de alunos do 7º e 8º ano, do Ensino 

Fundamental. Para a reflexão e análise dos recortes, utilizamos autores como Papert 

(1994) e Jenkins et al. (2009). 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Posicionamo-nos de acordo com as ideias construcionistas de Papert (1994). A 

atenção do Construcionismo não está estritamente relacionada com o artefato ou 

produto produzido, mas sim com a própria construção e reorganização mental que 

ocorre ao longo de todo o processo. Nesse sentido, “[...] atribui especial importância ao 

papel das construções no mundo” (PAPERT, 1994, p. 128), servindo como apoio para a 

organização e reorganização de ideias.  

Papert (1985; 1994) defende que a construção de algo concreto pode 

potencializar o processo de construção mental influenciando na construção do 

conhecimento. Entendemos que essa construção pode potencializar-se num contexto 

dado pela construção de jogos eletrônicos, uma vez que associadas ao mundo 

cibernético, características como tempo, espaço, linguagem se mostram de forma 

distinta dos comumente vividos no cotidiano (ROSA, 2008), o que pode influenciar 
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tanto na forma como o conhecimento é construído quanto nas características 

particulares desse conhecimento. 

Em consonância com as ideias construcionistas, está a visão trazida por Jenkins 

et al. (2009) de Literacia Digital, que também ressalta a importância da utilização de 

Tecnologias Digitais (TD) para a construção do conhecimento, de modo que o indivíduo 

desenvolva aptidões de forma crítica e consciente. Com a tecnologia presente na escola 

e nas ideias construcionistas, os autores defendem que é necessário que os alunos 

saibam mais do que apenas serem usuários dos recursos computacionais, mas que 

saibam utilizá-los para facilitar sua vida e julgá-la de modo crítico. Isso faz parte do que 

os autores entendem por Literacia Digital. 

Jenkins et al. (2009) descrevem algumas habilidades desenvolvidas por meio da 

utilização de recursos digitais que são: jogar, performance, simulação, apropriação, 

multitarefa, distribuição cognitiva, inteligência coletiva, julgamento, navegação 

transmídia, networking e a negociação.  

Dado o escopo do artigo focaremos apenas no recorte realizado, que envolve a 

ideia de multitarefa, porém gostaríamos de deixar claro que todas as habilidades são 

importantes e podem se entrelaçar durante o processo, sendo a especificação apenas 

uma parte da totalidade que formam. A multitarefa é uma habilidade que requer atenção 

pois, conforme Jenkins et al (2009), as informações a serem processadas por nosso 

cérebro são temporariamente retidas na memória de curto prazo e a nossa capacidade de 

memória de curto prazo é fortemente limitada.  

Desta forma a Multitarefa é a habilidade de monitoramento, utilização e resposta 

às muitas informações, nela o indivíduo procura aprender a reconhecer a relação entre a 

informação que chega de várias direções e fontes, saber reconhecer quando e como 

prestar atenção a uma informação específica e também quando e como fazer a varredura 

do ambiente de pesquisa para dados relevantes. Para Jenkins et al (2009), isto possibilita 

a construção de hipóteses e modelos baseados em informações parciais ou 

fragmentados, para posteriormente procurar mais dados caso seja necessário enquanto 

utiliza-se de diversos recursos simultaneamente. 

Ao longo da análise, essa habilidade será relacionada ao processo de construção 

de jogos eletrônicos, feitos por meio do software Scratch. Para contextualizar o leitor, 

faremos uma breve apresentação deste recurso. 
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O Scratch 

O Scratch é um software livre desenvolvido no MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) que, segundo Lifelong Kindergarten Group (2011), se constitui como uma 

linguagem de programação visual e permite ao usuário construir interativamente 

histórias, animações, jogos, simuladores, ambientes virtuais de aprendizagem, músicas e 

arte. Para manuseio do Scratch, o usuário obrigatoriamente necessita expressar seu 

pensamento na forma de comandos que são visualizados por meio de blocos que são 

arrastados para uma área específica e conectados, formando a programação do 

ambiente. 

A interface é intuitiva e o manuseio de suas ferramentas não requer comandos 

complexos, com a opção da linguagem em português. Sua interface é composta por três 

principais áreas: a área formada pelos blocos de comando, a área de comando, na qual 

os blocos de comando são arrastados e conectados, e o estágio que é a interface na qual 

é possível visualizar o palco e as criações realizadas nele (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Tela do Scratch 

Fonte: a pesquisa 

 

O entrelaçamento entre a proposta de investigação e as atividades feitas com o 

uso desse recurso digital, bem como os demais procedimentos metodológicos serão 

apresentados na próxima seção.  

 

METODOLOGIA 

O paradigma metodológico assumido na investigação apresenta um viés 

qualitativo, que segundo Goldenberg (2005) envolve descrições detalhadas de situações, 

principalmente sociais, que tem como objetivo compreender os indivíduos e suas ações. 



5 

 

Revista Tecnologias na Educação- Ano 8-Número/Vol.17- Dezembro-2016-  

tecnologiasnaeducacao.pro.br / tecedu.pro.br 

 

 

Os dados foram produzidos em oficinas oferecidas a alunos do 7º e 8º anos de uma 

escola do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Ao todo, participaram 15 estudantes, 

sendo doze do sétimo ano e três do oitavo ano.  

As oficinas somaram um total de quatro encontros de 2 horas de duração cada, 

que foram divididas em duas etapas. A primeira etapa envolveu realizações que visavam 

a apresentação das funcionalidades do software Scratch para os alunos. A segunda etapa 

consistiu no desenvolvimento de um jogo ou animação que fosse do interesse dos 

próprios alunos e feito por eles. 

Todos os encontros ocorreram ao longo do primeiro semestre do ano de 2015 no 

laboratório de informática da escola, no turno da tarde. Os dados foram registrados por 

meio do software Camtasia, que permite que, em um mesmo vídeo, sejam capturados a 

imagem da tela do computador, e imagem e som das discussões envolvendo os 

participantes. A utilização desse recurso permitiu envolver visualmente as construções 

feitas pelos alunos, suas expressões faciais frente ao desenvolvimento e, 

simultaneamente, suas falas. A organização dos dados produzidos na pesquisa foi feita 

por meio de episódios, que para Dalla Vecchia (2012, p. 151, grifo do autor) são “[...] 

‘histórias’ que estão relacionadas às ações e discussões feitas pelos estudantes [...] 

mesclando transcrições literais e o relato frente ao observado”. Esses episódios foram 

feitos a partir da transcrição das falas e imagens registradas pelo Camtasia e pela 

observação registrada pela professora/pesquisadora. No processo de análise, focamos 

principalmente as construções feitas pelos alunos, abrangendo com isso a visão 

defendida por Papert (1994) que são nas situações livres que as potencialidades maiores 

de construção do conhecimento se encontram. 

Durante as oficinas foram produzidos diferentes jogos pelos alunos, sendo que 

para este artigo foi analisado um jogo de “pega-pega”, cuja interface pode ser observada 

na Figura 2. Nele um dos jogadores controlava um “mago” com o intuito de encostar 

(“pegar”) o outro jogador que fugia controlando um “dragão”. No jogo, existia um 

contador de pontos que crescia conforme o tempo usado pelo jogador para esquivar-se 

de seu adversário passava. Este jogo embasou-se em uma construção consultada em um 

repositório Scratch (https://scratch.mit.edu/projects/26993370/), para a realização da 

distinção de Scores e Top Scores. Caso esse número superasse os pontos das jogadas 
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anteriores, ele era registrado como um Top Score (maior pontuação). Caso o Sprite-

mago alcançasse o Sprite-dragão, o jogo acaba, paralisando a contagem de pontos. 

 

 

Figura 2: Conjunto de bloco de variáveis 

Fonte: a pesquisa 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

Devido à linguagem específica existente na utilização do Scratch, julgamos 

necessária a associação de imagens junto aos excertos que apresentaremos, visando 

esclarecer ao leitor o contexto do processo desenvolvido. Ainda, no que diz respeito à 

organização dos dados, optamos por colocar as falas dos alunos em itálico e nossos 

comentários em colchetes, visando assim uma melhor compreensão do ocorrido. 

Optamos por não utilizar o nome real dos estudantes, designando-os como Aluno 1, 

Aluno 2 e Aluno 3. 

A transcrição apresentada no Excerto 1 mostra os momentos nos quais os 

estudantes construíram novos blocos baseando-se em um jogo já construído e que faz 

parte do repositório do Scratch. Como para fazerem a adaptação necessitavam que duas 

telas estivessem abertas (a do jogo que estava sendo construído por eles e a do jogo que 

estavam tomando como referência), optaram por tirar uma foto dos comandos do jogo 

do repositório para agilizar o processo. 

 

Excerto  1: Multitarefa 

Aluno 1 (0:10:02): Oh Sora! Cadê o jogo? 
Professora (0:12:32): Quê jogo? 
Aluno 1 (0:12:37): O jogo ué! [risadas] Nós queremos fazer assim, mas não tem jogo [mostra o 
jogo na web] 
Professora (0:12:43): Bom, como não tem este bloco vocês podem criar ele, vocês vão aqui em 
Mais Blocos, percebem que também é roxo, mas mais forte... Ao criar o novo bloco “jogo”, o 
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Scratch cria também um conector, neste caso “defina jogo”. Quando chegar o momento de 
executar o bloco “jogo”, o programa vai rodar aquilo que está conectado ao “defina jogo”  

 
Aluno 1 (0:13:25): Aqui então... 
Professora (0:13:28): Isso! 
[Os alunos vão executando os conjuntos de blocos, um de cada vez, para ver o que cada conjunto 
faz] 
Aluno 1 (0:22:45): Vamos começar aqui [o aluno se refere ao bloco quando clicar em – bandeira 
verde.]. Vamos fazer assim, tira uma foto no teu telefone, daí tu vai me dizendo e eu coloco aqui, 
daí não preciso ficar trocando [se refere a trocar entre as telas do computador] 
Aluno 3 (0:22:48): tá. 
[Aluno 3 utiliza seu celular para tirar a foto da tela de programação do jogo no repositório 
Scratch] 
 
A imagem registrada pelos alunos com o celular pode ser observada na Figura 3. 
 

 
Figura 3: Jogo referencia 

Fonte: https://scratch.mit.edu/projects/26993370/#editor 
 

Com base na estrutura do jogo de referência, os estudantes partem para a 

construção dos Scores. Este aspecto pode ser observado no Excerto 2. 

 
Excerto 2: Scores. 

Aluno 2 (0:32:40): E aqui neste score atual, não é top score? 
Aluno 3 (0:032:42): Não é atual mesmo, é na hora que a gente ta jogando aí vai colocando 1 
como o tempo passa, vai mudando! 
Aluno 2 (0:32:48): Mas cada vez vai ser diferente 
Aluno 3 (0:33:50): Sim né e daí o maior vai para o top score 
Aluno 1 (0:34:47): Ah, aí fica top! Risadas 
Aluno 2 (0:34:48): Mas qual Top? 
Aluno 1 (0:34:52): O super top né. 
Aluno 2 (0:35:00): Então é o top score!!! (Risadas) 
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Aluno 2 (0:34:48): E quando para? 
Aluno 1 (0:34:52): Para quando pegar o dragão. 

Na próxima seção discutiremos a análise dos dados frente ao referencial teórico 

apresentado no início deste artigo. 

DISCUSSÃO DOS DADOS 

No Excerto 1, consideramos que ao utilizar um recurso digital distinto do 

Scratch, neste caso o telefone, o aluno vivencia os processos que Jenkins et al (2009) 

chama de multitarefa. A caracterização da ação pode ser observada na fala do Aluno 1 

quando diz “Vamos começar aqui. Vamos fazer assim, tira uma foto no teu telefone, daí 

tu vai me dizendo e eu coloco aqui, daí não preciso ficar trocando” A habilidade de 

multitarefa consiste na utilização simultânea de recursos, que neste caso está ssociada 

ao uso do software Scratch e do celular, de modo a aprender a reconhecer a relação 

entre a informação que chega de várias direções e fontes, e saber reconhecer quando e 

como utilizá-la (JENKINS et al, 2009).  

Esse aspecto levou os estudantes a se utilizarem de recursos associados ao 

conceito de variável que destacaremos observando de modo mais atento às falas do 

Excerto 2. De fato, entendemos que esse conceito pode ser identificado quando o Aluno 

3 diz “Não é atual mesmo, é na hora que a gente está jogando aí vai colocando 1 como o 

tempo passa, vai mudando!”.  Entendemos que nesse conjunto de falas, está implícito o 

conceito de variável associado a uma função que varia (aumenta) uma unidade a cada 

intervalo de tempo (em segundos), caracterizado principalmente quando o estudante diz 

“[...] como o tempo passa, vai mudando!”. Em outras palavras, seria possível escrever 

esse processo como uma função  dada por , onde é o tempo em 

segundos após o início do jogo. Ou, usando um conceito de variável associado à 

recursividade, por  (considerando a unidade de tempo discreta variando 

de 1 em 1 segundo).   
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Na construção feita, a variável interage com o comando "mude para" (Figura 5) . 

Neste caso, o valor assumido pela variável "jogando" (imagem da função) é alterado 

para o valor 1 (domínio da função), uma vez que, neste caso, a relação entre a variável 

dependente ("jogando") e a variável independente "mude para" é direta.  

 

          Figura 4: Uso da variável "jogando" 

Fonte: a pesquisa 

Na Figura 5 também é possível observar a utilização de conceitos relacionados à 

ideia de angulação, mas que devido ao recorte deste artigo não será discutido. Por meio 

da explanação feita, consideramos que o processo de construção de jogos pode não 

somente estar associado à aspectos referentes à Literacia Digital, mas também pode 

fomentar discussões envolvendo conceitos matemáticos contribuindo assim para o 

processo de construção do conhecimento associado à construção de um artefato, como 

defendem Papert (1994) e Maltempi (2004). É este o caso apresentado no presente 

artigo, no qual a habilidade de multitarefa contribui para que ocorressem discussões 

envolvendo a ideia de variável. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio dos argumentos apresentados, entendemos que a construção de jogos 

eletrônicos por meio do software Scratch pode se tornar uma “[...] oportunidade de 

aprender e de usar a matemática através de um modo não-formalizado" (PAPERT, 

1994, p. 22). Desse modo, estamos oportunizando a construção de um ambiente no qual 

a matemática de ser vista não como uma reserva de conhecimento para o futuro, mas 

sim como um modo de resolver problemáticas inerentes ao próprio processo de 

construção do artefato, como defende o Construcionismo. Além disso, vimos que esse 

processo pode estar consonante com a formação de habilidades consideradas por autores 

como Jenkins et al. (2009) como indispensáveis para que o ser humano possa conviver 

de maneira harmoniosa e crítica com as transformações que os meios digitais provocam 

no contexto sócio-cultural.  



10 

 

Revista Tecnologias na Educação- Ano 8-Número/Vol.17- Dezembro-2016-  

tecnologiasnaeducacao.pro.br / tecedu.pro.br 

 

 

Apesar da especificidade do recorte dado envolver somente a habilidade de 

multitarefa, nossas pesquisas avançam no sentido de identificar outras mais. É este os 

rumos de nossas publicações futuras onde buscaremos evidenciar outros possíveis 

entrelaçamentos entre matemática e Literacia Digital, buscando indícios de implicações 

mútuas. 
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