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RESUMO 

 

Os jogos digitais se destacam no contexto da aprendizagem pois a interação dos discentes 

com os jogos estimulam os jogadores a novos desafios e à medida que jogam, vão 

desenvolvendo competências e habilidades. Diante deste cenário, esta pesquisa pretende 

analisar as percepções dos discentes acerca da utilização dos jogos digitais educativos. A 

pesquisa é de caráter qualitativo exploratório e foi desenvolvida junto a um grupo de 

discentes do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão-IEMA, unidade 

Dr. João Bacelar Portela, localizada no bairro Ivar Saldanha em São Luís-MA, 

apresentando como produto educacional uma Sequência Didática (SD) de um jogo digital 

voltado para o ensino de arte, avaliada pela docente da mesma instituição. 

 

Palavras-chave: Jogos digitais. Aprendizagem. Ensino. Arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Digital games stand out in the context of learning because the interaction of 

students with games encourage players to new challenges and as they play, they develop 

skills and abilities. Given this scenario, this research aims to analyze the perceptions of 

students about the use of educational digital games. The research is qualitative and 

exploratory and was developed with a group of students from the Instituto de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão do Maranhão-IEMA, Dr. João Bacelar Portela unit, 

located in the Ivar Saldanha neighborhood in São Luís-MA, presenting as a product 

educational a Didactic Sequence (SD) of a digital game aimed at teaching art, evaluated 

by the teacher of the same institution. 

 

Keywords: Digital games. Learning. Teaching. Art. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A nova geração de nativos digitais, identificados como geração ALPHA, 

nascidos a partir da década de 2010, atualmente ocupando o ensino fundamental e médio, 

constitui um dos maiores desafios da escola na atualidade. Os membros desta nova 

geração são os usuários mais ativos das mídias digitais e outros elementos atraentes que 

integram o ciberespaço. Essa interação significativa com as mídias vem modicando 

diversos setores da sociedade, e consequentemente, os espaços formais de aprendizagem.  

A inserção de novas tecnologias que possam atender as necessidades deste 

novo público, tem sido motivo de angústia e conflito nas escolas, isto porque se as 

necessidades dos novos estudantes mudaram, as práticas docentes também deveriam 

acompanhar esse processo. No entanto, a escola ainda é um ambiente de atraso e/ou 

resistência às mudanças tecnológicas, pois ainda vivemos um momento de transição entre 

as práticas de ensino tradicionais e as práticas inovadoras. 

O cenário pandêmico ocasionado pelo vírus SARS-CoV-2, vírus da COVID-

19, ratificam essa situação, quando aproximadamente 48 milhões de estudantes deixaram 

de frequentar atividades presenciais, passando a acessar de forma precária um novo 

modelo de educação mediada pela tecnologia. Nesse contexto emergente e desafiador, 

professores e estudantes sentiram a necessidade de aprender a sistematizar, em um curto 

espaço de tempo, recursos e estratégias tecnológicas que pudessem garantir aprendizagem 

à distância. Apesar da era digital ser uma realidade vigente, as escolas brasileiras não 

estavam preparadas para essa mudança de paradigma. 

Por outro lado, a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), também 

atravessa um momento de mudança em decorrência das orientações para o novo ensino 

médio. De acordo com o a lei nº 13.415/2017 que trata da reforma educacional do Novo 

Ensino Médio, a EPT passa a fazer parte da formação da educação básica, de forma mais 

flexível, possibilitando o acesso da teoria à prática. A EPT prevê nesta modalidade de 

ensino, o preparo do discente para o “exercício das profissões”, alinhado às dimensões do 

trabalho, ciência e tecnologia.  

Nesse sentido, o uso de ferramentas tecnológicas articuladas aos objetivos 

educacionais, favorecem a aprendizagem, potencializa as trocas de informações e 

auxiliam no desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para o mundo 

do trabalho. Dentro desse contexto de imersão tecnológica se encontra os jogos digitais 

educativos, considerado um fenômeno desta nova geração.  
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De acordo com o Portal de Pesquisa e tendências da Google os dispositivos 

mais utilizados pelos adolescentes são os smartphones (78%), notebooks (69%), a 

televisão (68%) e os videogames (62%). Nesse sentido, percebe-se o poder que os jogos 

digitais exercem sobre essa geração. Segundo Huizinga (1999), “o jogo lança sobre nós 

um feitiço: é fascinante, cativante” (p.13), seria como um círculo mágico que corresponde 

a um mundo paralelo para qual o jogador (o estudante) é transportado ao interagir. Essa 

submersão ao jogo vem provocando mudanças nos diferentes aspectos da sociedade, 

sejam eles cognitivos, psicológicos ou até mesmo no mercado de trabalho.  

Segundo João Mattar (2010), os nativos digitais têm obsessão por games, pois, 

os jogos facilitam a aprendizagem e estimulam o protagonismo. No entanto, professores 

tem dificuldade de inserir essa ferramenta na sala de aula por falta de qualificação no uso 

das mídias para a aprendizagem, por acreditarem que os jogos e outras mídias digitais 

dispersam os estudantes do conteúdo em sala e pela dificuldade de encontrar jogos digitais 

educativos que estejam de acordo com o conteúdo lecionado. 

Considerando o avanço tecnológico que o mundo vive e a finalidade da EPT 

de preparar os discentes para uma emancipação social e o exercício da profissão, a 

utilização dos jogos digitais nos espaços de aprendizagem pode ser uma importante 

ferramenta para o desenvolvimento das habilidades tecnológicas compatíveis com essa 

nova realidade. 

De acordo com esse cenário, as pesquisas relacionadas aos jogos digitais como 

ferramenta pedagógica ou para formação profissional vem apresentando um crescimento 

significativo a nível nacional e regional. Essa tendência pode ser justificada pelo aumento 

do público gamer no Brasil, como aponta a 7ª Pesquisa Game Brasil (PGB)1, realizada no 

primeiro semestre de 2020. 

Esta pesquisa constatou que 73,4% dos brasileiros dizem jogar jogos 

eletrônicos, 32,5% representam os jovens e adolescentes entre 16 a 24 anos. Por questões 

éticas, a pesquisa não engloba o público menor de 16 anos de idade, o que poderia 

representar uma estatística ainda maior desse fenômeno. 

Os dados foram coletados no primeiro semestre de 2020, portanto, esse novo 

comportamento pode ter sido ainda mais impulsionado durante as medidas de isolamento 

social provocadas pela pandemia. Os resultados indicaram um aumento de 7,1% em 

relação ao ano anterior. 

 
1 7º Pesquisa Game Brasil. Link para pesquisa: https://www.pesquisagamebrasil.com.br/pt/pesquisa-

game-brasil/. Acesso: 13 de Agosto de 2021. 

 

https://www.pesquisagamebrasil.com.br/pt/pesquisa-game-brasil/
https://www.pesquisagamebrasil.com.br/pt/pesquisa-game-brasil/
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No Maranhão, esse nicho conta com uma Associação Maranhense de 

Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos (AMAGAMES), fundada em 2013, com o 

objetivo de incentivar o desenvolvimento dos jogos eletrônicos. A AMAGAMES 

promove ações de capacitação, além de palestras, oficinas e eventos em parceria com 

diversas empresas do estado.  

Diante desta demanda tecnológica, esta pesquisa surge então da carência de 

estratégias que possibilitem a utilização dos jogos digitais como ferramenta pedagógica, 

visando atender as novas orientações da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), no 

que diz respeito as competências e habilidades a serem desenvolvidos por todos os 

estudantes ao longo de sua trajetória escolar.   

 

“Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 

diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, 

acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e 

coletiva” (BNCC, 2018, p.11). 

 

Nessa perspectiva, apresentamos como produto educacional, uma Sequência 

Didática (SD) adaptada para o ensino de arte de um jogo digital desenvolvido por 

pesquisadores maranhenses. O campo de pesquisa foi o Instituto Estadual de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA), unidade plena Bacelar Portela, localizado 

em São Luís – MA. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A pesquisa surge da inquietação, enquanto educadora e pesquisadora, sobre 

os diversos desafios dos docentes em sala de aula, compartilhando dos mesmos relatos 

com colegas de profissão ao longo dos 7 anos de experiência de docência na educação 

básica. O tema da pesquisa foi se desenhando naturalmente com o intuito de responder às 

expectativas e indagações da pesquisadora. 

É comum se deparar no cotidiano com comportamentos e situações 

desafiadoras, tais como: a falta de engajamento das turmas nas atividades, baixo 

rendimento escolar, frequente uso de aparelhos eletrônicos, principalmente para fins de 

jogos digitais, a euforia e os agrupamentos de alunos nos intervalos de aula jogando “free 

fire” (também conhecido como Free Fire Battlegrounds), um jogo que virou moda entre 

os adolescentes por fazer alusão a um campo de batalha.  

Assim se caracteriza a geração Alpha, dos nascidos a partir de 2010, 

conhecida como a geração dos videogames. Esse termo foi designado pelo sociólogo 

australiano Mark McCrindle, que começou a empregar a alfabeto grego visto que as 

gerações anteriores já tinham utilizado a última letra do alfabeto latino (RANGEL, 2020). 

Essa nova geração apresenta como características: ansiedade extrema, menos 

relações sociais, desapegos das fronteiras geográficas, mas uma grande necessidade de se 

sentirem ativos e exporem sua opinião. Segundo os estudos da psicóloga Maysa Rangel, 

a diferença mais relevante dessa geração é sua a sua relação com as mídias digitais, 

“integrando e adaptando para colocá-la a serviço de suas necessidades” (RANGEL, 

2020). 

Diante da realidade em que esta geração está inserida, surgiram algumas 

reflexões, tais como, qual a relação da escola com esse novo perfil de alunos?  Por que os 

jogos digitais seduzem os adolescentes? A escola insere os games como práticas de ensino 

motivadoras? Os alunos possuem conhecimento sobre jogos digitais educativos? Que 

percepção esses discentes têm sobre a contribuição dos games para sua formação 

profissional?  E por fim, qual a possibilidade de inserir essa ferramenta para o ensino de 

arte? 

O campo de investigação desta pesquisa se concentra na dimensão do 

conhecimento do ensino de Arte, no qual a professora pesquisadora é formada e atua 

profissionalmente, lecionando nos níveis fundamental e médio da rede pública estadual e 
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municipal do estado do Maranhão. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN´s), a disciplina Arte pertence a área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

cujas competências e habilidades exigidas destacam-se: “aplicar as tecnologias da 

comunicação e da informação, na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes 

da vida” (PCN, 2000, p.12). 

Neste sentido, esta pesquisa buscou levantar reflexões sobre o uso dos jogos 

digitais no âmbito escolar com intuito de apontar uma alternativa pedagógica que seja 

atrativa para esse novo público e condizente com as diretrizes apontadas nos documentos 

oficiais que orientam a educação básica. 

A investigação constatou um número significativo de estudos relacionados ao 

uso dos jogos digitais em sala de aula, porém, de forma geral, a maioria das pesquisas são 

voltadas para o estudo teórico das metodologias ativas de aprendizagem que englobam, 

entre outras práticas, os jogos digitais educativos. 

Assim, visa contribuir para o cenário das pesquisas em metodologias ativas 

que utilizam os jogos digitais como ferramenta pedagógica no contexto da EPT, avaliando 

a contribuição desse recurso na formação dos estudantes, valorizando e dando visibilidade 

aos estudos e ações que promovem os jogos digitais para fins educacionais a nível 

nacional e regional, este estudo se organiza em seis partes apresentados a seguir:  

-A primeira parte deste estudo, corresponde à delimitação do tema, o produto 

educacional e bem como campo de pesquisa; 

-Na segunda parte, são descritas as justificativas, a motivação da pesquisa, as 

questões norteadoras, bem como o objeto geral e objetivos específicos; 

- A terceira apresenta o referencial teórico desta pesquisa. Fundamentada na 

teoria da Aprendizagem Baseada em Jogos (Game Based Learning) de autores como 

James Paul Gee que trata dos princípios da aprendizagem em games; Marc Prensky que 

apresenta os conceitos de nativos, imigrantes e sabedoria digital e Ian Borgost que escreve 

como os games são persuasivos capazes de provocar reflexões nos estudantes. Temos 

ainda a autora Iane Macgonigal que levanta questões de como os games podem resolver 

problemas reais; Davi Shaffer que trata da utilização dos games por jovens para simular 

uma profissão, conhecidos como games epistêmicos e ainda a teoria de desenvolvimento. 

Apresenta de Lev Vigostky no sentido identificar o que um game pode cumprir na zona 

de desenvolvimento real, proximal e potencial da aprendizagem;  

- A quarta apresenta o experimento, a coleta e análise de dados e a validação 

do produto educacional; 
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- A quinta parte corresponde às considerações finais. 

 

2.1 Objetivos: 

 

- Geral: 

Esta pesquisa teve como objetivo geral desenvolver uma SD de um jogo digital para o 

ensino de arte. 

 

- Específicos: 

1. Mapear experiências de aprendizagem mediadas por jogos digitais no contexto EPT; 

2. Verificar o nível de conhecimento dos discentes sobre os jogos digitais educativos; 

3. Analisar as contribuições do jogo digital educativo no processo de ensino e 

aprendizagem; 

3. Elaborar uma SD de um jogo digital educativo para o ensino de arte; 

4. Avaliar os resultados e sua relevância para o ensino de arte. 
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3.1 JOGOS DIGITAIS: conceitos e aplicações 

 

Este capítulo inicial é fonte de embasamento teórico para o desenvolvimento 

desta pesquisa e encontra-se organizado em subitens, a fim de apresentar: os conceitos de 

jogos, a sua aplicação por meio da aprendizagem baseada em jogos (Game Basead 

Learning), as competências e as habilidades exigidas na formação da educação 

profissional que podem ser desenvolvidas por meio da utilização dos jogos digitais, bem 

como, apresentar algumas pesquisas relacionadas ao tema. 

Em geral, o jogo é entendido como uma manifestação cultural. Entretanto, 

sabemos que a cultura é dinâmica e passível de constantes mudanças. Logo, o conceito 

de jogo também é mutável e, além disso, restrito dentro da visão de cada autor. Porém, 

há um consenso entre as teorias que tentam definir o jogo, tratando-se de um aspecto 

imaterial que será abordado mais à frente. 

Para explicar o jogo como uma forma de disseminação da cultura, 

apresentamos os conceitos do historiador holandês Johan Huizinga (1999) e do sociólogo 

francês Roger Caillois (2001). O autor Johan Huizinga (1999), apresenta uma perspectiva 

histórica do jogo, destacando a presença deste elemento desde os primórdios da 

sociedade, afirmando: “o jogo é de fato mais antigo que a cultura (...)” (p. 3). O autor 

considera que as atividades cotidianas da vida humana nasceram da necessidade do 

homem transformar sua realidade, dotado da capacidade mental de imaginar e representar 

o mundo. 

Essa capacidade de criar e simular situações ora inexistentes é permeada por 

uma sensação de prazer e divertimento contempladas na função significante do jogo, que 

não se restringe ao ser humano, mas é comum aos homens e aos animais, ultrapassando 

o elemento racional, pois “(…) os animais não esperam que os homens iniciassem em 

atividade lúdica” (p. 3). Para Huizinga, o homem que brinca (homo ludens) é tão 

importante quanto o que raciocina (homo sapiens) e o que fabrica objetos (homo faber). 

Desta forma, Huizinga define o jogo da seguinte maneira: 

 

(…) é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 

acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de 

ser diferente da vida cotidiana (HUIZINGA, 2007, p. 33). 
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É interessante observarmos que o autor parte da visão europeia de jogo, como 

ele mesmo diz: “expressa pelas palavras mais comuns na maior parte das línguas 

europeias modernas” (p. 33). Assim, o autor se reporta ao contexto histórico do livro 

quando as transformações sociopolíticas do século XX voltavam a colocar as ciências 

humanas como principal elemento para orientar as práticas educativas, a exemplo do 

movimento das escolas novas. Nesta época, o jogo passou a ser um aliado dentro dos 

espaços escolares. 

Fazendo uma analogia da proposta da escola moderna com a definição de 

Huizinga, o jogo é visto como uma atividade voluntária a partir do momento em que o 

professor cativa o aluno para esta atividade, estando este dentro de um espaço formal. Os 

atores envolvidos respeitam os limites do horário de aula, obedecendo as regras 

confortavelmente consentidas, mas obrigatórias, com um fim significativo e diferente da 

realidade por possuir o elemento lúdico, capaz de transportar o aluno para um cenário 

mais prazeroso que a sala de aula naquele momento. 

As ideias de Huizinga refletem o pensamento da época e apesar desse 

contexto ter se transformado, sua obra ainda é referência para os estudos da atualidade, 

pois os jogos, agora aprimorados pela tecnologia, continuam bem presentes na vida das 

crianças e dos adolescentes. 

Reafirmando a ideia de seu precursor, Roger Caillois (2001) também 

considera o jogo como uma atividade livre, divertida, regida por regras, restrita a um 

tempo, espaço e complementa apresentando quatro categorias de jogos humanos que 

podem ser identificados de acordo com o seu papel social, abrangendo ainda mais esse 

conceito: Agôn- jogos de competição; alea- sorte; mimicry- simulação e ilinx- vertigem. 

A ampliação do conceito de jogo feita por Caillois, reflete a necessidade de se conhecer 

as várias potencialidades atribuídas aos diferentes tipos de jogos que não se resumem 

somente ao entretenimento, a exemplo dos jogos esportivos, e assim ele afirma: 

 

(...) o jogo é livre quanto a participação, delimitado em um tempo e espaço, 

incerto já que seu resultado não pode de antemão ser obtido, é improdutivo, 

pois, não conduz a produção de riquezas, é regulamentado por um conjunto de 

regras e é fictício, pois, incorpora uma consciência de uma outra realidade 

(CAILLOIS, 2001, p. 11). 

 

Analisando a ideia da autora brasileira Tizuko Kishimoto (1996) em seu livro: 

“Jogo, brinquedo, brincadeira e educação”, a autora defende, que o jogo pode ser visto 

como o resultado de três aspectos: o contexto linguístico restrito a um contexto social; 
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um sistema de regras ou um objeto (p. 16). No primeiro aspecto a autora explica que o 

sentido do jogo é construído de acordo com os “(...) valores e modo de vida de uma 

sociedade que se expressa por meio da linguagem” (p.16). 

Na segunda característica, o sistema de regra do jogo se sobrepõe ao caráter 

lúdico, pois primeiro o jogador executa as regras para depois alcançar o lúdico. São as 

regras que permitem diferenciar a modalidade de cada jogo (p. 16). Por último, o jogo é 

visto como um objeto. Essa materialização caracteriza o sentido do jogo, a exemplo da 

relação das crianças com os brinquedos.  Para a autora, esses três aspectos se convergem 

e algumas vezes dificultam a definição do jogo, pois: 

 

“(...) é difícil elaborar uma definição de jogo que englobe as multiplicidades 

de manifestações concretas. Todos os jogos possuem peculiaridades que os 

aproximam ou distanciam” (KISHIMOTO, 1996, p. 15). 

 

Assim, podemos perceber uma interlocução entre os autores quanto ao caráter 

lúdico que o jogo possui. Roger Caillois (2001) afirma, que o jogo “incorpora uma 

consciência de uma outra realidade” (2001, p. 11). Huizinga portanto, afirma que o 

lúdico atribui um poder de fascinação e divertimento no jogo, mas foi deixado de lado 

com o passar do tempo, como registrado na página 5: “o caráter lúdico foi se perdendo 

com o realismo e a revolução industrial (1999)”. Kishomoto (1996) considera o lúdico 

do jogo uma forma de aplicação da imaginação para a construção do pensamento. 

Nesse aspecto lúdico, podemos apontar uma relação direta do jogo com as 

construções simbólicas da arte. Tanto o jogo, quanto a arte, possibilitam uma experiência 

lúdica capaz de construir interações mais significativas. Pensando no contexto escolar, 

percebe-se a importância do lúdico no processo de aprendizagem que pode ser 

concretizada por meio do uso dos jogos. 

 

3.2 Cibercultura 

 

É indiscutível o fato de que os avanços tecnológicos provocaram (e 

continuam provocando) mudanças significativas na vida diária e nas principais formas de 

comunicação. Estas tecnologias configuram um novo espaço, não mais geográfico, mas 

virtual: o ciberespaço. 



22 

 

Pierre Lévy buscou conceituar o ciberespaço como o novo meio de 

comunicação que emerge da interconexão mundial dos computadores – a rede, e descreve 

que: “não apenas em relação à infraestrutura material, mas quanto ao oceano de 

informações que a comunicação digital abriga, assim como quanto aos humanos que 

navegam, habitam e se alimentam desse universo” (LÈVY, 1999, p. 17). É nessa 

tendência, das relações humanas se transformarem com as tecnologias digitais, que nasce 

a cibercultura. 

Lèvy (1999) destaca que a cibercultura seria, então, a cultura dotada de 

técnicas de valores, pensamentos e atitudes das pessoas que se articulam nesse novo 

espaço. Seguindo essa ideia, Lemos (2013) afirma que a cibercultura nasce de uma 

apropriação tecnológica que vem modificando as relações cotidianas dos sujeitos. 

A geração que nasceu dentro da cibercultura, mostra novas formas de se 

relacionar com o mundo através das tecnologias digitais e propagação da internet. Isto se 

reflete no ambiente educacional, através das transformações das formas de ensino e 

aprendizagem, tendo como destaque novos perfis de alunos. Em 2001, Prensky cunhou 

os termos nativos digitais para descrever a geração de jovens com habilidade para usar as 

tecnologias digitais, por serem inseridos nesse universo. 

São práticas comuns dos nativos digitais: passarem muito tempo usando as 

tecnologias digitais e estarem constantemente conectados. [...] os Nativos digitais passam 

grande parte da vida online, sem distinguir entre o online e o offline (PALFREY; 

GASSER, 2011). Para os autores, é notório que esses jovens são do tipo multitarefas, 

sendo-lhes típico e habitual fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo. 

Buscando aproximação entre práticas pedagógicas e a cibercultura, é 

necessário primeiramente, compreender o conceito de metodologias ativas. De acordo 

com Moran (2018), o conceito de metodologias ativas: “[...] são estratégias de ensino 

centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de 

aprendizagem, de forma flexível, interligada e híbrida” (MORAN, 2018, p. 4). O autor 

afirma que a aprendizagem ativa se concretiza através de situações concretas. Enfatiza 

que a aprendizagem é ativa e significativa quando avançamos em espiral, de níveis mais 

simples para mais complexos de conhecimento e competência em todas as dimensões da 

vida (MORAN, 2018). 

Posto isso, pode-se afirmar que a aprendizagem ativa envolve o estudante a 

descobrir um fenômeno e a interagir com o assunto em estudo por si mesmo e, em 

seguida, conduzir o aluno a relacionar suas descobertas com seu conhecimento prévio de 
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mundo ao seu redor. Sendo assim, o professor tem um papel de facilitador no processo 

de ensino-aprendizagem, e o aluno capaz de construir o conhecimento de forma ativa. 

Percebe-se o aluno sendo levado a refletir e decidir sobre o que, e como fazer 

para alcançar seus objetivos propostos, ou seja, ao assumir uma postura ativa na 

aprendizagem o aluno exercita sua autonomia, que é o princípio teórico do método ativo. 

Essa metodologia converge com a pedagogia de Paulo Freire (2008), segundo o qual uma 

prática pedagógica voltada para a autonomia do educando tem de estar centrada em 

experiências estimuladoras de tomada de decisão e de responsabilidade. 

De acordo com Moran (2015), o ensinar e aprender acontece numa 

interligação simbiótica, profunda, constante entre o que chamamos mundo físico e mundo 

digital. Logo, estas metodologias, com o suporte das tecnologias digitais, podem propiciar 

responsabilidade na construção do conhecimento, constituindo conceitos de uma maneira 

mais autônoma. 

Diante do que foi apresentado, conclui-se que as possibilidades oferecidas 

pelo uso dos jogos digitais na aprendizagem são diversas, tendo características que os 

tornam mediadores do processo de ensino e aprendizagem. Eles promovem o 

engajamento e permitem a criação de um ambiente de conhecimento, mesmo que 

simulado, onde o aluno pode vivenciar experiências que servirão de base para a realidade, 

onde o erro possui um caráter construtivo e o esforço constante não é desmotivador, mas 

serve como estímulo para alcançarem metas maiores. 

 

 

3.3 Metodologias ativas de aprendizagem 

 

“Temos alunos do século XXI, professores do século XX e metodologia 

do século XIX.” 

(Mário Sérgio Cortella) 

 

As metodologias ativas de aprendizagem, vem se apresentando nos últimos 

anos como uma expectativa de resolução da maioria dos problemas da sala de aula. A 

palavra metodologia caracteriza os meios e/ou recursos que o professor vai utilizar na 

realização de suas atividades. Na educação tradicional, esses meios são organizados e 

selecionados de forma prévia, exclusivamente pelo professor, e os discentes devem se 

adaptar as atividades que o professor propôs para construção do seu conhecimento. A 
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metodologia ativa apresenta uma outra configuração de construção da aprendizagem, o 

percurso para a construção do conhecimento é facilitado pela figura do professor, 

tornando ativa e visível a participação do estudante. 

 

A ênfase na palavra ativa precisa sempre estar associada à 

aprendizagem reflexiva, para tornar visíveis os processos, os 

conhecimentos e as competências do que estamos aprendendo com 

cada atividade (MORAN, 2018, p. 1). 

 

A educação tradicional ainda é focada no professor e os estudantes consomem 

passivamente as informações. Por sua vez, as metodologias ativas propõem romper com 

esse modelo de ensino, colocando a aprendizagem como foco principal, mudando a ênfase 

do ensinar para o aprender. Esse novo método de ensino nos leva a repensar a educação 

formal, isto porque um dos princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

coloca o aluno como protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem. Nesse 

modelo, professores e estudantes têm a oportunidade de compartilhar juntos o seu 

desenvolvimento: 

 

Assim, a BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente 

disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a 

importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e o 

protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de seu 

projeto de vida (BNCC, p.17). 

 

É importante ressaltar, que as metodologias ativas englobam práticas de ensino 

em que os estudantes são motivados a participar do processo de forma direta, 

considerando o desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos discentes. Nesse 

contexto, os estudantes interagem e aprendem com os conflitos e as interações sociais, e 

desta maneira: 

 

A aprendizagem se constrói num processo equilibrado entre três 

movimentos principais: a construção individual – em que cada aluno 

percorre seu caminho; a grupal – em que aprendemos com os semelhantes, 

os pares e a orientada - em que aprendemos com alguém mais experiente, 

com um especialista, um professor (MORAN, 2018, p. 3). 

 

 

Portanto, faz-se necessário citar a pirâmide de aprendizagem de William 

Glasser. A pirâmide demostra como acontece a aprendizagem ativa e passiva. Assim, é 

possível perceber onde se encontra as metodologias ativas de aprendizagem e como 
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utilizá-las. Ela ensina que a aprendizagem efetiva é maior, quando praticamos o que 

aprendemos e o principal objetivo das metodologias de aprendizagem, é colocar o aluno 

como protagonista, fazê-lo sair da zona de conforto, sensibilizando-o sobre a 

responsabilidade do seu próprio desenvolvimento. 

 

 

Figura 1: Laíse Paula, 2021. Pirâmide de aprendizagem adaptada de William Glasser. 

 

O uso de práticas que englobam a tecnologia e uma linguagem mais próxima 

do estudante, são algumas das caraterísticas das metodologias ativas. Considerando que 

os jogos digitais fazem parte do cotidiano desses jovens, colocando-os como 

protagonistas, podemos concluir que a utilização dos games em sala de aula pode ser 

considerada uma prática de ensino inovadora e diferenciada, pois, possui um elemento a 

mais para engajamento, é o lúdico, promovendo aprendizado e diversão de forma 

simultânea, caracterizando-a como uma metodologia ativa. 
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Figura 2 – Laíse Paula, 2021. Metodologias ativas de ensino. 

 

 

3.4 Aprendizagem Baseada em Jogos (Game Basead Learning) 

 

As novas tecnologias modificaram as formas de interação e aprendizagem. 

Os métodos tradicionais de ensino não estão mais de acordo com o novo perfil de alunos. 

A escola de hoje precisa conhecer esse novo perfil, suas características e a nova forma de 

aprendizagem. João Mattar (2010) em seu livro: “Games em educação: como os nativos 

digitais aprendem”, afirma que: 

 

Os jovens de hoje passam boa parte do dia assistindo a televisão, na internet e 

jogando games. Diferentes experiências, resultam em diferentes estruturas 

cerebrais (…) processos de pensamento linear retardam o aprendizado dessa 

nova geração, que possui mentes hipertextuais (MATTAR, 2010, p.10). 

 

Os alunos nascidos entre as décadas de 2000 e 2010, atualmente ocupando o 

ensino fundamental ou 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), ou seja, existe um desacordo entre o novo perfil de alunos e as práticas tradicionais 

de ensino. 
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Nesse ambiente de imersão que os jovens estão inseridos, destaca-se os jogos 

digitais como um fenômeno de potencial escopo educacional. Paul Gee (2009), afirma 

que os videogames incorporam bons princípios de aprendizagem, princípios apoiados 

pelas pesquisas atuais em Ciência Cognitiva, pois os desafios presentes nos jogos 

motivam os jogadores. 

 

Por quê? Se ninguém conseguisse aprender esses jogos, ninguém os compraria 

– e os jogadores não aceitam jogos fáceis, bobos, pequenos. Em um nível mais 

profundo, porém, o desafio e a aprendizagem são em grande parte aquilo que 

torna os videogames motivadores e divertidos. Os seres humanos de fato 

gostam de aprender, apesar de às vezes na escola a gente nem desconfiar disso 

(GEE, 2009, p. 2).  

 

Uma abordagem que pode explicar o processo de escolha na aprendizagem é 

a teoria do psiquiatra americano William Glasser. Gomes e Almeida (1998, p. 3) afirmam 

que para Glasser, o estudo é uma escolha motivada para que se satisfaça cinco 

necessidades básicas: sobrevivência, pertencimento ao grupo, liberdade, poder e diversão. 

Este último, considerado um importante fator de motivação dos alunos na sala de aula, 

capaz de auxiliar o professor a tornar os conteúdos mais atraentes propiciando 

experiências mais significativas. Nesse mesmo sentido, João Mattar (2010) afirma, que 

“(...) o aprendizado necessita de motivação para um envolvimento intenso, o que é 

atingido pelos games” (p. 13). 

Para 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. 

Coutinho (2018, p.5) afirma ainda, que para Egenfeldt-Nielsen existem três 

possibilidades de uso dos jogos digitais na aprendizagem: 1) aprender por meio dos jogos; 

2) aprender com os jogos; e 3) aprender fazendo jogos. No primeiro caso, os jogos digitais 

visam atender a um conteúdo educacional. No segundo caso, refere-se a qualquer tipo de 

jogo que pode ser adaptado ao ambiente educacional. Já o terceiro caso, compreende os 

projetos que tem o objetivo de desenvolver jogos digitais e nesse processo o aluno adquire 

habilidades, competências e conhecimento ao longo do percurso. 

Marc Prensky (2012) apresenta uma abordagem divertida e interdisciplinar, 

que contempla as necessidades dessa nova geração de alunos, a Aprendizagem Baseada 
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em Jogos (Game Basead Learning), cujo objetivo é a aplicação dos jogos na educação. 

Segundo a teoria de Marc Prenscky (2012), a aprendizagem baseada em jogos não se 

resume necessariamente aos jogos educativos (serious games), mas ao uso de qualquer 

mecânica de jogos aplicados a educação: 

 

“Posto de maneira mais simples, a aprendizagem baseada em jogos digitais é 

qualquer união entre um conteúdo educacional e jogos de computador. A 

premissa por trás dela é a de que é possível combinar videogames e jogos de 

computador com uma grande variedade de conteúdos educacionais, atingindo 

resultados tão bons quanto ou até melhores que aqueles obtidos por meio de 

métodos tradicionais de aprendizagem no processo” (PRENSKY, 2012, p. 

208). 

 

Esse conceito, porém, não contempla outras possibilidades que também 

podem ser observadas com o uso dos jogos digitais nos ambientes de aprendizagem. Ian 

Borgost (2008) afirma, que os games são persuasivos, pois possuem a capacidade de 

provocar reflexões nos estudantes, não distraem ou entretêm através de um conteúdo 

vazio, mas podem fazer alegações sobre o mundo. Ele afirma: 

 

[...] podemos aprender a ler os jogos como expressões deliberadas de 

perspectivas particulares. Em outras palavras, [eles] fazem alegações 

sobre o mundo, que os jogadores podem entender, avaliar e deliberar 

(BORGOST, 2008, p.119). 

 

 Iane Macgonigal (2012) em seu livro: “Realidade em jogo: por que os games 

nos tornam melhores e como eles podem mudar o mundo”, levanta questões de como os 

games podem resolver problemas reais pois “(...) os jogadores de videogames estão 

cansados da realidade” (p. 12), e defende que: 

 

Se usarmos tudo que os criadores de jogos aprenderam sobre otimização da 

experiência e a organização de comunidades colaborativas, e aplicarmos isso 

à vida real, prevejo jogos que nos estimularão a começar bem o dia depois de 

acordarmos. Prevejo jogos que reduzirão nosso estresse no trabalho e 

aumentarão drasticamente a satisfação profissional. Prevejo jogos que poderão 

consertar os sistemas educacionais. Prevejo jogos que irão tratar de depressão, 

obesidade, ansiedade e transtorno de déficit de atenção. Prevejo jogos que 

auxiliarão os idosos a se sentirem envolvidos e socialmente conectados. 

Prevejo jogos que aumentarão nossas capacidades humanas mais essenciais - 

sermos felizes, resistentes e criativos - e nos darão poder de mudar o mundo 

de forma significativas (p. 23- 24).  
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Por fim, Shaffer (2006), em seu livro “How computer games help children 

learn”, aborda a utilização de games por jovens para simular uma profissão, conhecidos 

como jogos epistêmicos. Estes tipos de jogos proporcionam aos estudantes experimentar 

diversas situações profissionais que podem preparar os alunos para o mercado de trabalho. 

Nesses jogos os estudantes desenvolvem “coleções de habilidades, conhecimentos, 

identidades, valores, e epistemologias, os quais os profissionais usam para pensar de 

forma inovadora” (SHAFFER, 2006, p. 12). 

O documento base que regulamenta a Educação Profissional Técnica de nível 

médio, orienta que a experiência educativa deve contemplar o trabalho como princípio 

educativo, pois o mesmo socializa valores e colabora para que o estudante desenvolva 

conhecimento intelectual, cultural e também as habilidades necessárias para o mercado, 

dentre estas, a escolha profissional: 

 

(...) a relação indissociável entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, 

significa compreender o trabalho como princípio educativo, o que não significa 

“aprender fazendo”, nem é sinônimo de formar para o exercício do trabalho. 

Considerar o trabalho como princípio educativo equivale dizer que o ser 

humano é produtor de sua realidade e, por isso, se apropria dela e pode 

transformá-la. Equivale dizer, ainda, que nós somos sujeitos de nossa história 

e de nossa realidade. Em síntese, o trabalho é a primeira mediação entre o 

homem e a realidade material e social (BRASIL, 2017, p. 45). 

 

 Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), afirmam que, para Saviani (1989), o 

trabalho é princípio educativo “(...) na medida em que coloca exigências específicas para 

a participação direta da sociedade no meio socialmente produtivo” (p. 6). Segundo os 

autores, essa formação para a atividade produtiva ocorre durante o ensino médio e 

consideram que: 

 

(...) nesta etapa, jovens estão configurando seus horizontes em termos de 

cidadania e de vida economicamente ativa (dimensões também indissociáveis). 

A experiência educativa, nessa etapa, então, deve proporcionar o 

desenvolvimento intelectual e a apreensão de elementos culturais que 

possibilitem a configuração desses horizontes. Dentre esses elementos, estão 

as características do mundo do trabalho, incluindo aquelas que contribuem para 

a realização de escolhas profissionais (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 

2005, p. 7). 

 

Diante do exposto, conclui-se que a Abordagem Baseada em Jogos (Game 

Basead Learning) está alinhada com os objetivos da EPT, pois a presença dos jogos 
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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 a 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. 

 

 

3.5 O papel do professor frente às novas tecnologias 

 

“(...) a primeira função da educação é ensinar a ver - eu gostaria de sugerir 

um novo tipo de professor, um professor que nada teria a ensinar, mas que se 

dedicaria a apontar os assombros que crescem nos desvãos da banalidade 

cotidiana. (...). Sua missão seria partejar "olhos vagabundos"... 

(Rubem Alves) 

 

A citação acima faz parte do texto “A complicada arte de ver” do autor Rubem 

Alves, em sua obra “A educação dos sentidos e mais” (2005). Embora o autor não se 

considere um teórico da área, mas sim um literário, um poeta, suas reflexões dialogam 

muito bem com o papel do professor na atualidade. Rubem Alves defende uma educação 

mais ligada a poesia e a arte, uma educação dos sentidos, a porta de entrada da nossa 

experiência com o mundo.  

Fazendo uma analogia com o que diz Rubem Alves, para “Ensinar a ver”, os 

professores devem considerar que os estudantes carregam consigo suas experiências de 

vida e de conhecimento do mundo, então suas práticas pedagógicas devem contemplar as 

necessidades, o tempo de aprender e a cultura do estudante, contemplando  as orientações 

da BNCC, quando se referem as competências do professor, que são: 

 

“selecionar e aplicar metodologias e estratégias didático-pedagógicas 

diversificadas, recorrendo a ritmos diferenciados e a conteúdos 

complementares, se necessário, para trabalhar com as necessidades de 

diferentes grupos de alunos, suas famílias e cultura de origem, suas 

comunidades, seus grupos de socialização etc (BNCC, p. 19). 

 

Consoante a isso, Jacques Ranciére em seu livro “O Mestre Ignorante”, nos 

apresenta o conceito de emancipação intelectual, idealizado, a partir da experiência de 

um professor francês do século XIX, Joseph Jacotot. De acordo com o relato de Rancière, 

o professor Jocotot foi convidado a lecionar um grupo de estudantes holandeses que não 
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falavam francês. Por meio de um intérprete, o professor orientou os estudantes a iniciar 

um estudo da língua francesa de forma autônoma, oferecendo como suporte apenas a 

versão bilingue de um livro, ao final os estudantes deveriam apresentar uma resenha da 

obra. Tal experiência superou a expectativa do professor Jocotot, os estudantes 

holandeses conseguiram aprender francês sem nenhuma interferência direta do professor, 

ou seja, o professor não os havia ensinado nada. Para Rancière, essa é uma experiência 

curiosa, que nos leva a refletir sobre a necessidade da intervenção do professor na 

aprendizagem, o quê e para quem ensinar. Rancière, então propõe que o professor, inverta 

a ordem tradicional da sala de aula, no lugar de explicar os conteúdos, o professor deveria 

se mostrar distante e/ou ignorante do assunto com o objetivo de provocar o estudante a 

buscar elementos dentro de si para construir seu próprio método de compreensão pois 

todos nós possuímos a capacidade de aprender. 

 

“Não há ignorante que não saiba uma infinidade de coisas, e é sobre 

este saber, sobre esta capacidade em ato que todo ensino deve se fun-

dar. Instruir pode, portanto, significar duas coisas absolutamente 

opostas: confirmar uma incapacidade pelo próprio ato que pretende 

reduzi-la ou, inversamente, forçar uma capacidade que se ignora ou se 

denega a se reconhecer e a desenvolver todas as consequências desse 

reconhecimento. O primeiro ato chama-se embrutecimento e o se-

gundo, emancipação. (  RANCIERE, J, 2002, p. 11) 

 

Neste sentido, na emergência de novos horizontes para educação do século 

XXI, não é mais suficiente que os discentes assimilem informações de forma passiva, 

neste novo cenário o professor deixa de ser o centralizador do saber. Segundo Perrenoud 

(2000), “não é possível formar professores sem escolhas ideológicas” (p. 12). Nesse 

sentido, a prática docente reflete o contexto em que está inserida, logo, diante da 

consciência que não é o dono do saber, o professor deve estar aberto ao diálogo, flexível 

a seus próprios erros, refletindo sobre suas certezas e disposto a uma troca de 

aprendizagem com o estudante.  

Perrenoud (2000) afirma que, o que será colocado em prática depende da 

nossa luta política, como também de recursos econômicos ou as finalidades da educação 

continuarão sendo “um instrumento de reprodução das desigualdades e de sujeição das 

massas ao pensamento dominante” (p. 13). O autor apresenta dez competências 

necessárias para o papel do novo professor, entre estas, destaca-se a oitava competência 

intitulada: “(...) Novas Tecnologias”. De acordo com o teórico, o novo professor deve 
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dominar e explorar recursos tecnológicos como a comunicação à distância, a utilização 

de ferramentas multimídias com fins educacionais e todas as potencialidades que os 

programas computacionais promovem ao ensino. 

Diante dessa realidade tecnológica, o novo professor ganhou muito mais 

responsabilidade, pois os estudantes agora possuem um universo de informações ainda 

maior e de fácil alcance. O professor agora não escolhe o que o estudante deve aprender, 

mas pode auxiliar os discentes a selecionar, filtrar e sistematizar as informações e também 

os conteúdos mais relevantes para construção do seu conhecimento. 

 

 

3.6 Educação Profissional e Tecnológica: competências e habilidades 

 

Para discutirmos o processo de desenvolvimento das competências e 

habilidades na educação profissional, faz-se necessário esclarecer o que são competências 

e habilidades nesta modalidade de ensino. Segundo os Referenciais Curriculares da 

Educação Profissional e Tecnológica, as competências são saberes articulados por 

processos mentais, já as habilidades são as competências colocadas em prática de forma 

eficiente e eficaz (p. 26). Nesse mesmo sentido, Irigon (2002) apresenta que essas 

competências são apreendidas em situações que simulam os ambientes de trabalho, sendo 

assim: 

 

“(...) na dimensão profissional, competência é a construção social de 

aprendizagens significativas e úteis para o desempenho produtivo, em 

uma situação real, que se obtém não só por meio da instrução, como 

também, e em grande medida, por meio da aprendizagem em situações 

concretas de trabalho” (IRIGON, 2012, p. 48). 

 

O Conselho Nacional de Educação (CNE), orienta que os cursos de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio devem proporcionar ao estudante conhecimentos, 

saberes e competências profissionais necessários ao exercício profissional e da cidadania 

(Art. 5º da Resolução CNE/CEB nº 06/2012). Partindo desse pressuposto, o desafio 

consiste em identificar quais competências podem ser desenvolvidas por meio da 

utilização dos jogos em sala de aula. Na tentativa de responder a esses questionamentos, 

a pesquisa buscou fundamentos na teoria de desenvolvimento da aprendizagem do 

psicólogo bielo-russo Lev Vigostky (1998). 
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De acordo com a teoria de Vigostky (1998), a aprendizagem ocorre em dois 

níveis de desenvolvimento, o “real”, que se refere àquilo que já se conquistou e o 

“potencial”, no sentido do que poderá ser conquistado. Existe ainda uma zona de 

desenvolvimento proximal que se refere à aprendizagem em processo de maturação, que 

ainda necessita de um auxílio via interações sociais, tudo orientado pela ideia do ato 

mediado, desta forma: 

 

(...) define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas estão em 

processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão 

presentemente em estado embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas 

de “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, ao invés de “frutos” do 

desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real, caracteriza o 

desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de 

desenvolvimento proximal, caracteriza o desenvolvimento mental 

prospectivamente (VYGOTSKY, 1998, p. 97). 

 

Vigotsky afirma, que o desenvolvimento cognitivo não pode ser analisado 

fora do seu contexto, pois a aprendizagem é estimulada pelo meio que o homem está 

inserido. Relacionando com o contexto da geração “Alpha”, ou seja, os que já nasceram 

submersos/as nas mídias sociais e nos jogos digitais, o uso dessas ferramentas no espaço 

escolar possibilita o desenvolvimento de competências e habilidades, pois estimula a 

criatividade, a autonomia, a capacidade de solucionar problemas e o trabalho em equipe, 

formas de operar o pensamento e de agir valorizadas no mundo do trabalho, como nos diz 

Lynn Alves: 

 

(...) o jogo exige do jogador uma visão sistêmica da situação apresentada para 

que possa estabelecer relações entre os fatos apresentados, determinar 

prioridades, tomar decisões, enfim, desenvolver uma série de estratégias a 

longo prazo (ALVES, 2010, p. 3). 

 

Segundo Vigotsky, no brinquedo a criança sempre se comporta além do 

habitual de sua idade, além do seu comportamento diário: “(...) no brinquedo é como se 

ela fosse maior do que a realidade” (p. 117). Os jogos digitais também possuem essa 

qualidade associada ao brinquedo, essa capacidade de provocar a imaginação do jogador. 

Então, no jogo, assim como na interação da criança com um brinquedo, o jogador se 

projeta para além da sua realidade. 
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3.7 Pesquisas relacionadas 

 

 Este item tem por objetivo identificar pesquisas relacionadas a presença 

dos jogos digitais na educação profissional e tecnológica desenvolvidas no Brasil, 

adotando como critérios de inclusão os trabalhos publicados no período de 2018 a 2019, 

os trabalhos escritos em português de acesso gratuito e disponível para download. 

 A extração dos dados da pesquisa e a análise dos debates, foram realizadas 

de acordo com o método do mapeamento sistemático que consiste em “um conjunto 

concreto de dados e conhecimentos sobre um determinado assunto” (ROCHA; 

NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2018, p. 3). Este levantamento foi orientado pelas 

seguintes questões: Quais os assuntos abordados recentemente sobre jogos digitais e 

educação profissional? Como as pesquisam relacionam a formação profissional com os 

jogos digitais? 

 Para realização deste levantamento, foram escolhidos como base de dados, 

o Catálogo de Teses e Dissertações no Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os termos utilizados para busca 

foram: jogos digitais; games; formação; profissional. As palavras foram pesquisadas da 

seguinte forma: (jogos digitais) OR (games) AND (formação) AND (profissional), 

utilizando como critérios de exclusão dos resultados duplicados e os que não atingiram 

os critérios de inclusão. 

No Catálogo de Teses e Dissertações da plataforma de periódicos da CAPES 

foram retornados 335 (trezentos e trinta e cinco) pesquisas no total. Após a aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão, foram selecionadas quatro dissertações que atendiam o 

objetivo proposto da pesquisa os quais foram lidas na íntegra e classificados, abaixo: 

Quadro 1: Classificação das pesquisas 

CATEGORIA ARTIGO 

1 – Práticas Educativas • SCRATCH: DA LÓGICA DE 

PROGRAMAÇÃO À QUÍMICA DOS 

HIDROCARBONETOS (2018); 

• O USO DOS JOGOS ELETRÔNICOS NAS 

AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: 

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS ENTRE A 

TECNOLOGIA E A EDUCAÇÃO FÍSICA (2018). 
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2 – Formação profissional • JOGOS DIGITAIS, COMPETÊNCIA EM 

INFORMAÇÃO E MIDIÁTICA: UMA INTER-

RELAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE DAS 

ORGANIZAÇÕES CONTEMPORÂNEAS (2018); 

• CRIAÇÃO DE GAME INTELIGENTE EM 

BOAS PRÁTICAS PARA MANIPULADORES 

DE ALIMENTOS (2018). 

Fonte: Laíse Paula (2019) 

 

A categoria 1, diz respeito às práticas educativas que envolvem os jogos 

digitais como ferramenta de professores. A pesquisa classificada nessa categoria, “O USO 

DOS JOGOS ELETRÔNICOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: 

POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS ENTRE A TECNOLOGIA E A EDUCAÇÃO 

FÍSICA” de Rafael Fiaux de Souza (2018), investiga as possibilidades teóricas e 

pedagógicas do uso dos jogos eletrônicos de movimento. O autor reafirma a capacidade 

motivadora e de efeito crítico dos artefatos tecnológicos considerando o papel do 

professor essencial na mediação desse entendimento. 

A segunda pesquisa selecionada nessa categoria é o “SCRATCH: DA 

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO À QUÍMICA DOS HIDROCARBONETOS” de Ana 

Cláudia dos Santos Medeiros (2018), que se constitui de um estudo de caso que visa 

analisar as contribuições da construção de jogos digitais, desenvolvidos com o software 

scratch para os jovens estudantes de uma turma do 2º ano do ensino médio de uma escola 

da rede estadual, localizada no município de São Bento, Paraíba, para o processo de 

ensino e aprendizagem sobre os hidrocarbonetos, conteúdo presente no currículo de 

química do ensino médio. Segundo a autora, os resultados apresentados confirmam que 

o programa scratch se apresenta como um meio potencializador de motivação dos 

estudantes para a busca do conhecimento em química, além de desenvolver as 

competências e habilidades exigidas para os jovens do século XXI. 

A categoria 2 apresenta as pesquisas que relacionam os jogos digitais dentro 

da educação profissional. A pesquisa “JOGOS DIGITAIS, COMPETÊNCIA EM 

INFORMAÇÃO E MIDIÁTICA: UMA INTER-RELAÇÃO PARA A 

COMPETITIVIDADE DAS ORGANIZAÇÕES CONTEMPORÂNEAS”, de Daiane 

Lima Antunes (2018), investiga o uso dos jogos digitais corporativos na capacitação de 
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colaboradores, como instrumentos facilitadores de tomada de decisão com o objetivo de 

minimizar falhas, reduzir tempo e custo. Os resultados apontaram que os jogos digitais 

corporativos não só colaboram com o desenvolvimento da competência em informação e 

midiática, como também de outras nove competências e habilidades importantes para o 

processo de gestão. 

A última pesquisa escolhida foi, “CRIAÇÃO DE GAME INTELIGENTE 

EM BOAS PRÁTICAS PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS” de Marcela da 

Silveira Maltez de Carvalho (2018), que apresenta uma experiência sobre 

desenvolvimento de um game inteligente, capaz de treinar e avaliar os manipuladores de 

alimentos através da coleta de dados e direcionar uma intervenção específica para cada 

erro identificado, contribuindo para o aprendizado e a formação continuada desses 

manipuladores. De acordo com a autora, a experiência permitiu identificar, através dos 

dados coletados, o número de cliques inadequados em cada cena e sub cena, bem como o 

tempo dispendido em cada uma delas, o que possibilita uma intervenção individualizada 

e direcionada, evitando que as não conformidades identificadas voltem a ocorrer. 

Abordando outros estudos relacionados, Suecker (2016), em sua pesquisa 

com realizada com 41 estudantes do ensino médio, questionou se os nativos digitais são 

favoráveis ao uso das Tecnologias da Informática e Comunicação-TIC´s em sala de aula. 

Eles justificam a aprovação, no emprego de TIC´s, em atividades escolares pelo fato de 

estarem familiarizados e acreditam, que seu uso na escola, se aproximaria ao mundo do 

aluno. Ainda quando questionados se ficam mais motivados quando o professor utiliza 

tecnologia, eles responderam que sim (78,04%). Enfatizam, que apreciam interagir, e que 

com isso, a aula fica mais interessante, pois possibilita o acesso à internet e é mais fácil 

prestar atenção. 

Ramos (2016) avalia, o uso de jogos eletrônicos para o aprimoramento das 

funções executivas em crianças no contexto escolar. A composição da amostra envolveu 

a participação de duas turmas, contabilizando 50 alunos, na faixa etária de 8 a 11 anos. 

Os resultados obtidos reforçam as contribuições que o uso dos jogos eletrônicos pode 

oferecer para o exercício das habilidades cognitivas, destacando o seu uso no contexto 

escolar e função da mediação para a obtenção de melhorias significativas das crianças, 

desempenho crescente nos jogos e aprimoramento de funções executivas, em especial, o 

autocontrole e a atenção. 

Essa mesma impressão de que os jogos digitais contribuíram para suas 

aprendizagens foi relatado no estudo de Souza (2018) com alunos de entre 7 e 10 anos 
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evidenciou que através da interação com o jogo digital “Tabuada Espacial”, os alunos 

puderam desenvolver o processo de memorização das operações aritméticas mais 

facilmente e assim, conseguiam avançar gradativamente as etapas construídas no game, 

tendo em vista o fascínio e interesse que o jogo causava nelas.  

As pesquisas analisadas demonstram que o uso dos jogos digitais dentro do 

espaço escolar contribui, sobretudo para a motivação dos estudantes na busca no 

conhecimento. No que se refere ao uso desta ferramenta na formação ou capacitação para 

o trabalho, as pesquisas confirmam um efeito positivo para o desenvolvimento de 

habilidades e competências, tais como: proatividade, tomada de decisão, resolução de 

conflitos e agilidade, requisitos importantes para o mundo do trabalho. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 Abordagem de pesquisa 

 

Acredita-se que a exploração de jogos digitais no ambiente escolar configura-

se uma pesquisa qualitativa exploratória, cujas técnicas utilizadas são pesquisa literária, 

grupo focal on line (síncrono e assíncrono), análise de dados dos discentes que 

participarão da pesquisa.  Esta pesquisa fez uso de técnicas quantitativas como ponto de 

partida, com o objetivo de conhecer melhor o perfil do público participante. A 

combinação desses métodos está baseada na abordagem de Araújo (1998, p 104): 

 

“ Os aspectos quantitativos são pontos de partida e de apoio para análise que 

por sua vez, buscará, nos aspectos qualitativos a melhor compreensão dos 

dados obtidos. Portanto, o que ocorre entre estes dois aspectos é uma relação 

de complementaridade, que enriquece e amplia a compreensão dos dados 

analisados” (ARAÚJO, p.104). 

 

O processo do experimento, dividiu-se em cinco etapas: 

 

1. Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico sobre a presença dos jogos 

digitais nos ambientes de aprendizagem, permitindo assim, a compreensão de conceitos, 

princípios, leis, e aplicações para sua elaboração; 

2. Na segunda etapa foi aplicado um questionário semiestruturado (APÊNDICE A) 

com perguntas objetivas, mas também subjetivas que permitiu conhecer a opinião e 

percepção preliminar individual dos discentes. O questionário foi aplicado por meio da 

plataforma Google forms e teve como objetivo traçar o perfil do público, identificar os 

tipos de jogos que mais utilizam e conhecer a percepção de cada discente sobre jogos 

digitais educativos e a contribuição deles para sua formação educacional; 

3. A terceira etapa que precede a exploração do jogo é a avaliação diagnóstica do 

conteúdo (APÊNDICE B) composta por cinco questões semiabertas.  Esta etapa foi de 

suma importância para execução do produto educacional proposto, pois nos forneceu 

parâmetros para análise de seus resultados;  

4. A quarta etapa corresponde a aplicação da nossa SD (APÊNDICE C); 

5. A quinta e última etapa consiste na avaliação do produto pelo professor da área 

por meio de seis questões semiestruturadas (APÊNDICE D) na plataforma google forms. 
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4.2 Sujeitos da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no Instituto Estadual de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão (IEMA) unidade plena Bacelar Portela, localizado em São Luís 

– MA. A escolha por esta instituição de ensino deve-se ao fato da mesma ser uma escola 

de ensino médio técnico na qual a professora pesquisadora fez parte do quadro docente 

efetivo atuando como professora da disciplina Arte, componente da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), o que facilitou o processo de aplicação do produto 

educacional. O IEMA up Bacelar Portela, oferta cursos técnicos em Eletrotécnica, 

Eletromecânica, Edificações, Mecânica e o curso técnico em Informática. 

A realização da pesquisa foi solicitada e autorizada pela gestora geral Magda 

Helena Nogueira Barbosa (Apêndice E), conforme determinam as diretrizes da Resolução 

nº 510/16, do CNS. Os discentes foram investigados na coleta de dados mediante leitura 

e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice F) e do 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) (Apêndice G), documentos que 

corroboram com a efetivação da pesquisa, pois garantem a autorização do uso dos dados 

coletados. 

Os estudantes puderam retirar o consentimento a qualquer momento, ou 

optarem em não responder alguma pergunta do questionário. Os dados dessa pesquisa são 

públicos, assegurando o sigilo das informações pessoais ou que possam culminar na 

identificação dos participantes da pesquisa. 

Esta pesquisa foi submetida à apreciação e avaliação do Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP), sendo aprovada no dia 21 de fevereiro de 2021 conforme Parecer 

Consubstanciado nº 4.550.842 emitido pelo Comitê de Ética de Pesquisa da Faculdade de 

Ciência e Tecnologia do Maranhão (FACEMA) (ANEXO A).  

 

 

4.3 Produto educacional 

 

Entende-se como produto educacional uma proposta ou instrumento didático 

voltado para EPT, em espaços formais ou não formais de educação. Segundo o documento 

da área de Ensino da Capes para os Mestrados Profissionais, os mestrandos devem 

desenvolver um processo ou produto educativo e utilizá-lo em condições reais de sala de 
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aula ou outros espaços de ensino, em formato artesanal ou em protótipo (BRASIL, 2018, 

p.15).  

Esta pesquisa apresenta como produto educacional, uma Sequência Didática 

(SD) voltada para o ensino de arte da educação básica de nível médio. A Sequência 

didática tem por objetivo, orientar e auxiliar os professores de arte interessados em utilizar 

jogos digitais educativos em suas práticas docentes. O produto educacional (APÊNDICE 

H) foi construído em arquivo PDF e será disponibilizado para download no site oficial do 

Programa de Pós-Graduação (PROFEPT). A SD enquadra-se na Classificação de 

Produção Técnica da CAPES, categoria 8. Desenvolvimento de material didático e 

instrucional (CAPES, 2013). 

 

 

4.4 Descrição da sequência didática 

 

Segundo Zabala (1998), sequência didática é “um conjunto de atividades 

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 

educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como 

pelos alunos” (ZABALA, 1998, p.18), ou seja, é uma organização sistemática de uma 

série de atividades com o objetivo de atingir a aprendizagem de um determinado conteúdo 

selecionado.  

O conteúdo didático escolhido para exploração da SD foi a “Arte no 

Maranhão: patrimônio material e imaterial”. 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. 

Logo abaixo, segue um quadro modelo de descrição da sequência didática 

apresentando os conteúdos abordados, objetivos e procedimentos necessários para a sua 

execução.  
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Quadro 2: Descrição da sequência didática 

DISCIPLINA: ARTES VISUAIS 

PROFESSORA: LAISE PAULA 

TURMA:  1 ANO DO ENSINO MÉDIO 

TEMA: ARTE NO MARANHÃO 

 

CONTEÚDOS TRABALHADOS 

 

• Patrimônio material e imaterial 

• Folclore Maranhense; 

• Arquitetura colonial. 

 

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. 

 

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 

diagnóstica 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 
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O jogo que dará suporte para aplicação da SD será o jogo “Lunar Axe”, 

desenvolvido pela Ops Game Studio, uma empresa composta por um grupo de 

maranhenses.  Segundo o site responsável pelo game, o jogo faz uma homenagem aos 

408 anos da cidade de São Luís-MA, e trata-se de um game de aventura que usa como 

cenário o Centro Histórico da capital maranhense. 

  Segundo a página do jogo, o jogador deve resolver quebra-cabeças e 

explorar vários ambientes diferentes para encontrar uma arma mística, resolvendo o 

mistério por trás de terremotos que estão destruindo a cidade. A exploração de diferentes 

locais baseados em ambientes reais oferece uma combinação entre lenda e história, 

instigando o jogador a conhecer mais sobre os fatos que inspiraram o jogo. 

 

Figura 3: Jogo Lunar Axe 

 

Fonte: Google Imagem, 2020. 

  

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. 
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O uso de jogos digitais como suporte para atividades pedagógicas é 

justificado nas competências e habilidades que constam nos Referenciais Curriculares 

da Educação Profissional e Tecnológica específicas para os conteúdos de arte visuais: 

 

• Propor e elaborar projetos de produção artística e de comunicação visual e de artes 

audiovisuais; 

•  Utilizar articuladamente os elementos e componentes das linguagens visual e 

audiovisual das produções artísticas e de comunicação visual e das artes visuais e 

de multimídia; 

•  Propor diferentes formas de desenvolver a programação gráfica, considerando os 

meios; 

• Explorar os limites das técnicas tradicionais e contemporâneas, buscando novos 

resultados gráficos; 

•  Explorar artisticamente o computador como veículo gráfico. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando o contexto pandêmico, o convite para participação da pesquisa 

foi realizado de forma virtual nos grupos de aulas remotas da escola. O contato resultou 

no interesse de 7 estudantes matriculados no curso técnico de eletrônica integrado ao 

ensino médio. A partir da manifestação de interesse, partiu-se para o processo de 

identificação dos discentes e explicação sobre a pesquisa como também a envio dos TCLE 

e TALE. Após essa etapa, resultou-se em 5 discentes que concordaram em participar da 

pesquisa e 2 desistências.  

A coleta de dados iniciou-se com a aplicação de questionário direcionado aos 

discentes contendo 10 questões semiabertas com o intuito de conhecer o perfil do público 

participante. Para interpretação e análise dos dados, as 10 questões foram separadas em 

duas categorias: 1 – Gênero/lugares/tempo dedicado aos jogos; 2 – Percepção dos jogos 

digitais nos ambientes de aprendizagem.  

 

 

5.1 Análise do perfil do público participante 

 

1 – Gênero/ lugares/tempo dedicado aos jogos: 

 

Nesta categoria, a amostra do estudo resultou em um percentual de 60% (n=3) 

de estudantes predominantemente do gênero masculino. A maioria dos alunos costumava 

jogar em casa (60% = 3) com investimento de menos de 1 hora por dia e os demais se 

dividiam entre a casa e a escola, com 40% (n=2) correspondendo a 3-6 horas por dia 

investida em jogos. Perante a esse resultado, podemos perceber que os jogos digitais 

fazem parte da rotina dos estudantes, confirmando o que diz Palfrey e Gasser (2011), 

quando se referem a essas tecnologias como práticas comuns dos nativos digitais por   

passarem muito tempo usando as tecnologias e estarem constantemente conectados. Os 

dados dessas respostas podem ser confirmados de acordo com os gráficos abaixo: 

 

Gráfico 1- Gênero dos alunos participantes da pesquisa. 
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Fonte: Laíse de Paula (2019) 

 

 

 

Gráfico 2 - Lugares em que os alunos costumam jogar. 

 

 

Fonte: Laíse de Paula (2019) 

 

 

Gráfico 3 - Quantas horas os alunos costumam jogar. 
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Fonte: Laíse de Paula (2019) 

 

2 – Percepção dos jogos digitais nos ambientes de aprendizagem  

  

Esta categoria permitiu analisar as informações necessárias para as respostas 

dos principais questionamentos norteadores desta pesquisa, tais como, a inserção dos 

games como práticas de ensino motivadoras, se os estudantes possuem conhecimento 

sobre jogos digitais educativos e principalmente, a percepção que esses discentes têm 

sobre a contribuição dos games para sua formação profissional. O questionário 

apresentado nessa investigação, podem ser conferidos abaixo no quadro 2:  

 

Quadro 3: Percepção dos jogos digitais nos ambientes de aprendizagem 

Categoria: Perguntas: 

 

 

 

2 – Percepção dos jogos digitais nos 

ambientes de aprendizagem.  

 

- Cite os jogos que você costuma jogar  

-Você já teve alguma experiência com jo-

gos digitais educativos na escola? Se sim, 

comente como foi essa atividade; 

- Você acredita que é possível aprender 

com os jogos digitais? 

- Comente de que forma você acredita 

que os jogos digitais podem contribuir 

para sua formação educacional e/ou pro-

fissional. 
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Fonte: Laíse de Paula (2019) 

Em relação aos tipos de games que os estudantes mais costumam jogar, os 

jogos de ação e aventura são os gêneros mais procurados, essa categoria de jogos com-

bina foco, exploração e ação. Neste tipo de gênero os jogadores se veem protagonistas 

de grandes desafios e batalhas épicas, com missões de médio a longo prazo.  Os jogos 

mais mencionados foram: Free fire, Calf Duty, Among us e GTA AS.  

Sobre as experiências com jogos digitais educativos dentro do contexto 

escolar, apenas 20% dos estudantes afirmaram que já tiveram algum tipo experiência em 

atividades eletivas da escola, nas quais, relataram que os jogos deixaram o momento mais 

prático e divertido, além de aprenderem um pouco sobre inglês, visto que os comandos 

dos jogos em sua maioria são configurados em língua estrangeira. Esta observação por 

parte dos discentes é muito importante, pois vai ao encontro do que diz Ian Borgost 

(2008), quando afirma que os games tem a capacidade de provocar reflexões nos 

estudantes podendo perceber o game como um potencial instrumento de aprendizado 

espontânea associada as exigências das habilidades e competências do século XXI, como 

a capacidade de compreender uma outra língua estrangeira. 

 Respondendo ao questionamento norteador sobre a inserção dos games como 

práticas de ensino motivadoras, podemos constatar um desalinhamento entre as práticas 

docentes e este novo perfil de alunos, visto que o uso dos jogos digitais foi inserido de 

forma tímida em atividades eletivas como objeto de descontração e passatempo, que não 

fazem parte do contexto de avaliação da aprendizagem. Nesse sentido, podemos concluir 

que a escola ainda é um ambiente de resistência às novas tecnologias, seja por falta de 

recursos ou interesse dos docentes. 

Ao serem questionados sobre a possibilidade de aprender com jogos digitais, 

todos os estudantes avaliaram que seria um instrumento importante de interação na sala 

de aula e demonstraram-se interessados ao uso de no mínimo um jogo digital educativo e 

um jogo do tipo comercial. Apesar de não aprofundar o motivo da sugestão entre esses 

jogos, a resposta satisfaz mais um questionamento norteador da pesquisa ao verificar que 

os estudantes possuem algum tipo de conhecimento sobre jogos digitais educativos. É 

importante ressaltar que de acordo com a teoria da Aprendizagem Baseada em Jogos 

(Game Basead Learning) do autor Marc Prensky (2012), este tipo de aprendizagem não 

se resume necessariamente aos jogos educativos, mas na combinação de um conteúdo 

com qualquer jogo digital que atenda aos objetivos educacionais. 
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Por fim, indagados sobre como os games podem contribuir para sua formação 

educacional e/ou profissional. As respostas obtidas foram descritas na sequência: 

 

-“(...)os jogos em equipe nos ajudam a ter companheirismo, responsabilidade 

coletiva, liderança e competitividade.”  

-“(...)Os jogos são fundamentais para o mecanismo do cérebro, por que 

haverá muitos exercícios para o cérebro.” 

-“(...) contribuem para agilidade, concentração e foco em resultados.” 

-“(...) contribuem para interação e raciocínio lógico.” 

-“(...) é uma forma atraente e divertida para a aprendizagem”. 

 

As respostas contemplam a questão norteadora principal e subtema desta 

pesquisa: a percepção dos discentes sobre a contribuição dos games para sua formação 

profissional.  De acordo com avaliação dos discentes, os jogos digitais socializam valores 

como o companheirismo, reponsabilidade coletiva além de desenvolver habilidades 

necessárias para o mercado de trabalho, tais como, raciocínio lógico, liderança e 

competividade. Do ponto de vista da educação profissional e tecnológica, Frigotto, 

Ciavatta e Ramos (2005), afirmam que é durante o ensino médio que os jovens almejam 

suas escolhas profissionais, logo, esta etapa deve promover o desenvolvimento de 

habilidades necessárias para realização de suas escolhas. 

Assim, concluímos que os resultados do questionário preliminar, ressalta a 

relevância da utilização dos jogos digitais como ferramentas motivacionais e interativas, 

gerando um grande desafio para o professor, pois exige criatividade, sensibilidade às 

necessidades dos discentes, além do planejamento metodológico. 

 

 

5.2 Questionário sobre avaliação diagnóstica do conteúdo 

 

A segunda etapa desta pesquisa foi a avaliação diagnóstica do conteúdo 

(APÊNDICE B) composta por quatro questões semiabertas. Após o retorno do 

questionário preliminar, foram enviados por meio de caixa de mensagem, os links para 

participação desta etapa. O conteúdo didático escolhido para exploração da sequência 
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didática foi a “ARTE NO MARANHÃO: PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL”.  

Esta etapa foi de suma importância para execução do produto educacional proposto, pois 

nos forneceu parâmetros para análise de seus resultados. 

A primeira pergunta do questionário buscou identificar se os discentes 

possuíam algum conhecimento prévio sobre o conceito de patrimônio material e imaterial, 

adquirido durante sua formação escolar.  Assim, a princípio, foi possível verificar que 

todos os discentes afirmaram possuir uma ideia geral sobre o assunto, conforme gráfico 

4, abaixo: 

 

Fonte: Laíse de Paula (2019) 

 

A segunda pergunta da nossa avaliação de conteúdo se refere a lenda da 

serpente encantada de São Luís, essa questão tem por objetivo confirmar os 

conhecimentos prévios do conceito de patrimônio imaterial. Sabemos que o estudo do 

folclore brasileiro é reconhecido pela UNESCO como patrimônio cultural imaterial.  A 

“Lenda da Serpente Encantada” é a que tem maior popularidade na manifestação do 

folclore maranhense.  Todos os estudantes confirmaram conhecer a lenda da serpente 

encantada, conforme gráfico 5, a seguir: 



50 

 

 

Fonte: Laíse de Paula (2019) 

 

Ao serem questionados sobre qual categoria de patrimônio cultural a lenda  

da se enquadra, 66,7% dos discentes responderam patrimônio imaterial e 33,3% 

responderam patrimônio material, relacionando as respostas com as perguntas anteriores 

os resultados apontaram para uma necessidade de nivelamento de conhecimento entre 

esses estudantes, visto que apesar de afirmarem conhecer o conceitos de patrimônio 

material e imaterial, 33,3% apresentaram dificuldades de associar o exemplo ao conceito 

referido. Ver gráfico 6 abaixo: 

 

Fonte: Laíse de Paula (2019) 
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A quarta e última questão da nossa avaliação prévia de conteúdo, buscou 

conhecer o que os discentes sabem sobre o estilo arquitetônico dos casarões coloniais de 

São Luís, as respostas em sua maioria indicaram as influências portuguesa destacando as 

fachadas revestidas de azulejos e as pedras de cantaria.  Essa pergunta tinha por objetivo 

aferir o conhecimento sobre as características dos casarões coloniais considerados 

patrimônio material.   

 

 

5.3 Aplicação da sequência didática 

 

A quarta etapa foi realizada por meio de um grupo focal.  O encontro virtual 

do grupo teve como objetivo a aplicação de uma SD. O grupo focal é uma técnica de 

coleta de dados que permite a interação entre os participantes por meio de um debate 

direcionado por um moderador que “elabora o guia da entrevista, a condução da 

discussão, a análise e o relato dos resultados” (DIAS, 2000, p. 146).  A partir da década 

de 90, essa técnica também passou a ser utilizada em ambientes virtuais e de acordo com 

Edmunds (1999) ficou conhecida como grupo focal on line. 

A escolha pela técnica do grupo focal online se apresenta como uma 

possibilidade de coleta de dados no contexto web frente a impossibilidade de encontros 

presenciais causados pela pandemia do covid-19. De acordo com Murray (1997), os 

grupos focais online são divididos em assíncrono, quando a participação não é simultânea   

e síncrono que consiste na participação em tempo real. Esta pesquisa fez uso de um grupo 

focal assíncrono e síncrono por meio da plataforma Google meet e Google forms. 

 Às 21h do dia 06 de março de 2021, conforme combinado anteriormente, 

encontraram-se presentes os cinco estudantes na plataforma google meet. No primeiro 

momento foi explanado aos participantes a narrativa do jogo, seu contexto e sua relação 

com o conteúdo escolhido. Em seguida, foi solicitado a cada discente o acesso ao site 

oficial do jogo “Lunar Axe”2.   

O jogo tem como cenário principal o Centro Histórico de São Luís-MA. 

Todos os discentes exploraram o jogo de forma livre e espontânea, compartilhando de 

forma simultânea suas reações. Por se tratar de jogo de aventura em que o jogador deve 

 
2 Site oficial do jogo “Lunar Axe”: https://opsgames.itch.io/lunaraxe. 

https://opsgames.itch.io/lunaraxe
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resolver mistérios e coletar armas místicas, pode-se observar que as reações dos discentes 

transitavam entre euforia e adrenalina. 

 Após a exploração do jogo, os discentes foram convidados a permanecer no 

grupo on line para uma roda de conversa mediada pela professora pesquisadora.  A roda 

de conversa teve por objetivo compartilhar as opiniões favoráveis e/ou desfavoráveis 

dessa experiência. Entre as opiniões favoráveis, os estudantes relataram que conseguiram 

reconhecer os ambientes do jogo a lugares já vistos por eles na cidade de São Luís do 

Maranhão, também conseguiram associar os mistérios que envolvem o jogo com as 

lendas do folclore maranhense.  

Nessas circunstâncias, podemos relacionar as respostas com a teoria de 

desenvolvimento da aprendizagem de Lev Vigostky (1998),  quando a exploração e os 

estímulos do jogo proporcionaram interações necessárias para os usuários se projetarem 

para além das atividades reais, partindo de um nível básico de conhecimento como visto 

nas primeiras questões desta investigação até desenvolvendo a capacidade de associação 

dos elementos do jogo com os objetivos educacionais, enquadrando essa experiência 

numa zona de desenvolvimento proximal. Não houve ou os estudantes não quiseram 

manifestar opiniões desfavoráveis ao jogo. 

 

 

5.4 Avaliação da sequência didática (SD) 

 

A quinta e última etapa desta pesquisa, consiste na avaliação do produto pelo 

professor da área (APÊNDICE D). O objetivo desta etapa, é validar nossa sequência 

didática como um produto educacional viável.  

Foi solicitada a professora de Arte da mesma instituição de ensino, que 

respondesse a seis questões semiestruturadas por meio da plataforma google forms, 

facilitando assim, o envio das informações frente a impossibilidade de encontro 

presencial, tendo em vista o contexto pandêmico do COVID-19.  

Segue abaixo, um exemplar do questionário aplicado, que objetivava avaliar 

a compreensão desta profissional sobre os conhecimentos básicos deste conteúdo, além 

da sua visão a respeito da SD proposta. Segue abaixo o quadro 4: 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

1- Você utiliza aplicativos tais como jogos e mídias sociais em suas aulas? Quais? 

(    )  Sim  (   ) Não    Obs:__________________________________ 

2- Você sabe o que são jogos digitais educativos? 

(    )  Sim  (   ) Não    Obs:__________________________________ 

3- Você considera a Sequência didática proposta de acordo com o conteúdo 

desenvolvido? 

(    )  Sim  (   ) Não    Obs:__________________________________ 

4- Você considera viável a aplicação da mesma em sua turma? 

________________________________________________ 

5- Você teria alguma dificuldade em aplicar esta SD? Quais? 

__________________________________________________ 

6- Quais sugestões e/ou críticas você teria para melhoria desta SD? 

______________________________________________________ 

Fonte: Laíse de Paula (2019) 

 

 

Questionada sobre o uso de aplicativos e mídias digitais em sala de aula, a 

professora informou que já fez uso das mídias como youtube e classroom. A professora 

afirma ter uma ideia geral do são jogos digitais educativos, porém, informou que ainda 

não teve nenhuma experiência com os games em sala de aula. Apesar de não se profundar 

nos motivos, podemos perceber aqui uma falta de motivação seja de ordem institucional 

ou pessoal no que tange a utilização dos jogos digitais como recurso pedagógico.  

Em relação a terceira, quarta e quinta pergunta, a professora avalia que a 

proposta da SD está de acordo com o conteúdo proposto nas aulas de arte, no entanto, 

considera inviável sua aplicação no contexto da escola que leciona, tendo em vista que 

nem a escola, nem todos os alunos possuem um suporte e internet de qualidade para o 

carregamento dos jogos. É importante pontuar que este tipo de dificuldade foge do 

alcance e da competência do educador. Neste sentido, as políticas públicas voltadas para 

educação pública precisam receber mais investimentos e se adequar as necessidades dos 

estudantes e não o inverso.  
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Em relação a críticas e sugestões de melhoria, a professora sugere que, para 

o contexto de uma escola pública, antes de aplicar esta SD, faria uma triagem de quantos 

estudantes possuem um suporte adequado para aplicação do jogo. Com base nessa 

triagem, pensaria na possibilidade de aplicação do jogo em duplas ou trios, adaptando 

essa sequência didática para essa realidade. 

Considerando que o produto proposto é direcionado aos estudantes da 

educação básica de instituições públicas ou privadas, a avalição geral do produto foi 

considerada de forma positiva por parte da professora e dos discentes que se mostraram 

familiarizados e motivados, interagindo bastante com o recurso, demostrando um 

aprendizado espontâneo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sala de aula mudou. O ensinar e o aprender também mudaram. Professor e 

estudante, vivem exigências diárias dentro e fora de sala, resultantes de um novo mundo 

e novo jeito de ver e perceber tudo isso. Consequentemente, com esse bombardeio de 

mudanças tecnológicas cada vez mais aceleradas, torna-se, impossível que professor e 

estudante compreendam, acompanhem e se apropriem de todas essas múltiplas 

tecnologias.  

Além disso, ainda estamos vivendo e experienciando uma transição entre as 

práticas de ensino tradicionais e as práticas inovadoras. Infelizmente, as políticas públicas 

também não são capazes de acompanhar esse processo, pois isso demanda interesse e 

investimento a longo prazo. 

 Nessas circunstâncias, esta pesquisa buscou apontar estratégias que 

possibilitem a utilização de ferramentas tecnológicas para engajamento em sala de aula, 

um dos maiores conflitos e angústias dos professores na atualidade. Logo, o produto 

educacional apresentado em formato de uma SD, propõe facilitar a utilização dos jogos 

digitais, considerado um fenômeno dessa nova geração, enquanto recurso pedagógico.  

Para além disso, no âmbito da EPT, o contato com essas ferramentas amplia 

o repertório intelectual, a autonomia do estudante e o desenvolvimento das habilidades 

necessárias para o mundo do trabalho, ações que ajudam a minimizar barreiras 

excludentes abrangendo oportunidades. 
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APÊNDICE B – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DO CONTEÚDO 

 

 

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 

 

 

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

____________________ 
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APÊNDICE C - APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

DISCIPLINA: ARTES VISUAIS 

PROFESSORA: LAISE PAULA 

TURMA:  1 ANO DO ENSINO MÉDIO 

TEMA: ARTE NO MARANHÃO 

 

CONTEÚDOS TRABALHADOS 

 

• Patrimônio material e imaterial 

• Folclore Maranhense; 

• Arquitetura colonial. 

 

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. 

 

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 

diagnóstica 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: 

 

 



63 

 

 

APÊNDICE D – AVALIAÇÃO DO PRODUTO PELO PROFESSOR DA ÁREA 

 

Questionário de avaliação do produto educacional 

1- Você utiliza aplicativos tais como jogos e mídias sociais em suas aulas? Quais? 

(    )  Sim  (   ) Não    Obs:__________________________________ 

2- Você sabe o que são jogos digitais educativos? 

(    )  Sim  (   ) Não    Obs:__________________________________ 

3- Você considera a Sequência didática proposta de acordo com o conteúdo 

desenvolvido? 

(    )  Sim  (   ) Não    Obs:__________________________________ 

4- Você considera viável a aplicação da mesma em sua turma? 

________________________________________________ 

5- Você teria alguma dificuldade em aplicar esta SD? Quais? 

__________________________________________________ 

6- Quais sugestões e/ou críticas você teria para melhoria desta SD? 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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APÊNDICE E - SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 
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APÊNDICE G - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE H – PRODUTO EDUCACIONAL 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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