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Este material é uma proposta de sequência didática
com ênfase no ensino de arte que utiliza como
ferramenta pedagógica, um jogo digital educativo.

O Produto Educacional, descrito a seguir, é destinado
aos professores Arte do ensino médio e sua utilização
poderá ser integral ou adaptada conforme a
necessidade.

O material é resultado da dissertação de mestrado
intitulada " APRENDIZAGEM BASEADA EM JOGOS
(GAME BASED LEARNING): Análise da percepção dos
discentes quanto a utilização dos jogos digitais em
ambiente de aprendizagem no contexto da Educação
Profissional e Tecnológica- EPT ", da autora Laíse do
Nascimento Paula , sob orientação do Dr. Marcus
Ramusyo de Almeida Brasil.

O material foi desenvolvido junto ao Programa de Pós-
Graduação em Educação Profissional e Tecnológica-
PROFEPT vinculado ao Instituto Federal do
Maranhão- IFMA
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INTRODUÇÃO

As novas tecnologias modificaram as formas de
interação e aprendizagem. Os alunos nascidos a partir
da década de 2010, atualmente ocupando o ensino
fundamental e médio, conhecidos como geração
ALPHA , são os usuários mais ativos das mídias
digitais. Para Marc Prensky (2001), “(...) nossos
estudantes de hoje são todos falantes nativos da
linguagem digital dos computadores, videogames e
internet.” (p.47).

Nesse ambiente de imersão que os jovens estão
inseridos, destaca-se os jogos digitais como um
fenômeno de potencial escopo educacional. Para Isa de
Jesus Coutinho (2018, p. 9) os jogos digitais “podem
constituir-se como um elemento que traz sentido para as
práticas educativas na escola”. Assim, o jogo não tem a
pretensão de resolver todos os problemas educacionais
que fogem até mesmo à competência do educador, mas
pode ser um elemento capaz de unir diversão e
conhecimento.



O presente produto educacional tem como objetivo
oportunizar o aluno a identificar, compreender e
perceber o conceito de patrimônio material e
imaterial bem como permitir identificar as
influências europeias na arte maranhense.

Esta sequência didática encontra-se estruturada em
quatro etapas:
1. Atividades para identificação de conhecimentos
prévios dos alunos;
2. Roda de conversa para (res)significar o conceito de
patrimônio material e imaterial, bem como a
influência européia na arte maranhense;
3. Utilização mediada de um jogo digital " Lunar Axe"
sobre os "400 anos de São Luís";
4. Desenvolvimento de atividades para retomada do
assunto;



OBJETIVOS: 
·        Conhecer períodos de transformações nas artes
visuais no âmbito local;
·        Perceber  as influências vindas da Europa, e sua
identidade na arte maranhense;
·        Refletir
sobre conceitos de preservação patrimonial,
reconhecendo no universo local os
bens materiais e imateriais existentes e sua
necessidade de manutenção;

DESCRIÇÃO DA SEQUENCIA DIDÁTICA

TEMA: ARTE NO MARANHÃO
Conteúdos trabalhados: 

- Patrimônio material e
imaterial;
- Folclore maranhense;
- Arquitetura colonial.



PROCEDIMENTOS:

• Avaliação diagnóstica;
• Breve explicação sobre a narrativa do jogo;
• Exploração do jogo;
• Roda de conversa;
• Avaliação final.

DURAÇÃO:  1 hora

MATERIAIS NECESSÁRIOS:
• Computador, Celular, Jogo (Lunar Axe).

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA:
Na plataforma google forms, individualmente os alunos
deverão responder a avaliação diagnostica de cinco
questões objetivas sobre a “Arte no Maranhão”.

GRUPO FOCAL SÍNCRONO:
Já na plataforma google meet, inicialmente , será
explanado aos participantes toda a narrativa do jogo,
bem como seu  contexto e sua relação com o conteúdo.
Em seguida, a apresentação de toda a sequência das
atividades que serão desenvolvidas no decorrer do
encontro.



EXPLORAÇÃO DO JOGO E RODA DE CONVERSA:

Primeiramente, será solicitado ao discente que
acesse o site oficial do jogo no link
https://opsgames.itch.io/lunaraxe.   Em seguida, os
discentes deverão explorar o jogo compartilhando os
relatos da experiência simultaneamente na forma de
áudio e/ou compartilhamento de tela, seja ele de
opinião favorável ou desfavorável. A roda de
conversa será mediada pelo professor.

AVALIAÇÃO:

Reaplicação das mesmas perguntas da avaliação
inicial para verificar o nível de conhecimento
adquirido pelos discentes após o uso do jogo.



A segunda etapa que precede a exploração do jogo é a
avaliação diagnóstica do conteúdo. O conteúdo
didático escolhido para exploração da sequência
didática foi a “Arte no Maranhão: patrimônio material
e imaterial”.  Esta etapa é de suma importância para
execução do produto educacional proposto pois nos
dará parâmetros para análise de seus resultados.  A
avaliação diagnóstica será composta por cinco
questões semiabertas, conforme descrito a seguir:

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DO CONTEÚDO  

1- Você sabe o que é um patrimônio cultural material e imaterial?
(   )  Sim   (    ) Não
Observação: __________________________________
2- Você conhece a lenda da serpente encantada em São Luís?
(     ) Sim  (    )  Não
3-  Em qual categoria abaixo a lenda da serpente se enquadra?
(     ) patrimônio material   (   ) patrimônio imaterial

5- Qual estilo arquitetônico predomina os casarões coloniais de
São Luís?
________________________________________________________



O conteúdo escolhido  está articulado com as
orientações  curriculares do estado para disciplina
arte e  trazem como  objetivos:

• Refletir sobre conceitos de preservação patrimonial,
reconhecendo no universo local os bens materiais e
imateriais existentes e sua necessidade de
manutenção;
•  Valorizar ações de preservação e sustentabilidade
do patrimônio público;
• Reconhecer a necessidade do respeito e valorização
dos bens materiais e imateriais dos diferentes grupos
étnicos, sociais e culturais que compõe a sociedade
brasileira.



CONCLUSÃO

A presença dos jogos digitais na sala de aula permite
que o aluno experimente e crie diferentes soluções
para os desafios enfrentados, desenvolvendo
competências que são exigidas no mundo do
trabalho e para a vida em si. Sabemos que
aprendizagem é ato decorrente de aprender e no seu
sentido semântico aprender é verbo que indica ação
que demanda tempo e experiência, logo os jogos
digitais podem se constituir numa importante
ferramenta na preparação dos estudantes para o
meio profissional.
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