


 

 

 

 

 

 

 

Desde 1971 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIE-SE À ABT  

Associação Brasileira de Tecnologia Educacional e participe da maior comunidade 

brasileira de especialistas de tecnologia de informação e comunicação educacional 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES 

(21) 97170 2513 

contato@abt-br.org.br  

abt-rte@abt-br.org.br 

 

mailto:abt-br@abt-br.org.br
mailto:abt-rte@abt-br.org.br


A ABT é uma entidade não-governamental, de caráter técnico-científico, filantrópico, sem fins lucrativos e de 

utilidade pública municipal. Seu objetivo é “impulsionar, no país, os esforços comuns e a aproximação mútua 

para o desenvolvimento qualitativo e quantitativo da Tecnologia Educacional, em favor da promoção humana 

e da coletividade”. 

Conselho de Dirigentes  
João Roberto Moreira Alves – Presidente 
Julio Cesar da Silva – Vice-Presidente 
Aurora Eugenia de Souza Carvalho – Vice-Presidente  
 
Conselho Consultivo  
Achilles Moreira Alves Filho 
Helena Lúcia Elias Riboli 
Hugo Tulio Rodrigues 
Ivonio Barros Nunes 
João Batista Araújo e Oliveira 
José Raymundo Martins Romeo 
Marco Flávio de Alencar 
Paulo César Martinez y Alonso 
Stavros Panagiotis Xanthopoylos 
 
Conselho Científico  
Alexandre Meneses Chagas 
Claudiomir Silva Santos 
Daniel Pinheiro Hernandez 
João Augusto Mattar Neto 
Koffi Djima Amouzou 
Lucia Martins Barbosa 
Luiza Alves Ferreira Portes 
Mary Sue Carvalho Pereira 
Monica Miranda 
Rita de Cássia Borges de Magalhães Amaral 
Ronaldo Nunes Linhares 
Terezinha de Fátima Carvalho de Souza 
Themis Aline Calcavecchia dos Santos 
 
 
 
 
 

Conselho Editorial 
Alexandre Meneses Chagas 
Aurora Cuevas Serveró - Universidade Complutense de 
Madrid 
Claudiomir Silva Santos 
João Augusto Mattar Neto 
Koffi Djima Amouzou 
Lúcia Martins Barbosa 
Luiza Alves Ferreira Portes 
Maria João Loureiro - Universidade de Aveiro Portugal 
Mary Sue Carvalho Pereira 
Mônica Miranda 
Patrícia Olga Guerrero - Mendoza – Argentina 
Ronaldo Nunes Linhares 
Terezinha de Fátima Carvalho de Souza 
Themis Aline Calcavecchia dos Santos 
 
 
Arte e Diagramação  
Alexandre Meneses Chagas 
Background vector created by starline - www.freepik.com 

 

 

 

EXPEDIENTE: 

REVISTA TECNOLOGIA EDUCACIONAL  

Revista da Associação Brasileira de Tecnologia 

Educacional – ABT 

Editora responsável: 

Themis Aline Calcavecchia dos Santos 

Editoração: Alexandre Meneses Chagas 

Redação e Assinaturas: Rua Washington Luis, 9 – 

Sala 804 Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP: 20230-900 

Tel.: (21) 2551-9242  

E-mail: abt-rte@abt-br.org.br 

Site: www.abt-br.org.br 

REVISTA TECNOLOGIA EDUCACIONAL  

ISSN 0102-5503 - Ano Li – 234 

 

Julho / Setembro – 2022 

 

 

Revista da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional  

Publicação Trimestral  

1 - Tecnologia Educacional - Periódico  

2 - Associação Brasileira de Tecnologia Educacional 

mailto:abt-rte@abt-br.org.br
http://www.abt-br.org.br/


                                                     Revista Tecnologia Educacional 
 

 

ISSN: 0102-5503 

 

SUMÁRIO 

 

 

CRIAR PARA APRENDER: DISCUTINDO O POTENCIAL DA CRIAÇÃO DE 

JOGOS DIGITAIS COMO ESTRATÉGIA EDUCACIONAL................................. 7-17 

Bruno Henrique de Paula; José Armando Valente; Hermes Renato Hildebrand 

 

OS AMBIENTES VIRTUAIS E O ENSINO PRESENCIAL: Virtual environments 

and presential teaching ................................................................................... 18-24 

Patrícia Nunes da Silva; Camila Peixoto Oliveira; Renata Cardoso Pires de Abreu 

 

JOGOS DIGITAIS A FAVOR DA RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

ESCOLAR .......................................................................................................... 25-35 

Rosilene de Fátima Rocioli Messias 

 

PINTEREST – PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE SEU POTENCIAL 

PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS ...................................... 36-48 

Marilene Santana dos Santos Garcia; Luana da Silva Santana Martins 

 

A UTILIZAÇÃO DA WORDWALL COMO INSTRUMENTO DE GAMIFICAÇÃO NO 

ENSINO SUPERIOR .......................................................................................... 49-62 

Jonas da Conceição Ricardo 

 

 

 



                                                     Revista Tecnologia Educacional 
 

   5 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 234   jul./set. 2022      

APRESENTAÇÃO 

 

Prezados leitores,  

 

Apresentamos a segunda Edição Especial da Revista Tecnologia Educacional – RTE 

– da nossa Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. 

Como mencionado na apresentação da Edição Especial nº 233, a pandemia do 

COVID-19 trouxe o desafio de se retomarem as aulas de forma remota, após um longo período 

de interrupção destas atividades presenciais. 

Os obstáculos a serem superados foram muitos, desde infraestrutura de 

equipamentos e conectividade até a própria capacitação dos docentes, especialmente 

aqueles que relutaram em utilizar as ferramentas digitais de ensino e aprendizagem num 

passado próximo. 

Mesmo a realidade impondo-se e o uso das ferramentas digitais em sala de aula 

chegando a um número considerável de pessoas, alguns problemas ainda persistem, como 

infraestrutura de equipamentos e conectividade em muitos locais remotos e em algumas 

escolas da rede pública de ensino, considerando as dimensões continentais do Brasil e as 

suas diferenças regionais. 

A utilização das redes sociais, o aumento do interesse sobre a curiosa e 

surpreendente Internet das Coisas, a robótica, a impressão em 3D, a interatividade com 

pessoas dos mais diferentes locais do Brasil e do exterior, possibilitam uma nova forma de 

conduzir o ensino, levando em consideração os interesses dos discentes e fomentando a ideia 

do aprendizado continuado, além de resgatar a noção Freiriana do “aprender fazendo”. 

Alia-se a isto a necessidade de um aprendizado que focalize no desenvolvimento de 

habilidades socioemocionais de cooperar no ambiente de trabalho com os demais colegas e 

com a sociedade, de maneira geral. 

Os artigos desta Edição abordam as temáticas da utilização de jogos e das redes 

sociais no processo de ensino e aprendizagem. 

“Criar para aprender: discutindo o potencial da criação de jogos digitais como 

estratégia educacional” de Bruno Henrique de Paula, José Armando Valente e Hermes Renato 

Hildebrand, propõe que os próprios alunos devem desenvolver os seus próprios jogos digitais 

como atividade pedagógica. 

Patrícia Nunes da Silva, Camila Peixoto Oliveira e Renata Cardoso Pires de Abreu 

trazem uma abordagem sobre o papel de uma Apresentação Virtual Multimídia (AVM)de 

discutimos, sob a perspectiva de Bourdieu e ainda refletem sobre o uso dos ambientes virtuais 
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de aprendizagem associados a um curso presencial em seu artigo “Os Ambientes Virtuais e 

o Ensino Presencial Virtual.” 

Rosilene de Fátima Rocioli Messias, autora do artigo “Jogos digitais a favor da 

recuperação da aprendizagem escolar”, apresenta a análise de pesquisa, realizada na rede 

pública municipal de Franca, em São Paulo, sobre como os softwares educacionais, no caso 

específico dos jogos digitais, são utilizados a fim de favorecer a aquisição de conhecimentos 

e contribuem para a recuperação da aprendizagem. 

A utilização das redes sociais na Educação também é abordada nesta edição. 

“Pinterest – percepções dos professores sobre seu potencial para o ensino e aprendizagem 

de línguas” artigo de autoria de Marilene Santana dos Santos Garcia e Luana da Silva Santana 

Martins traz parte dos resultados de uma pesquisa que, entre outros objetivos, buscou as 

percepções entre professores de línguas estrangeiras sobre os recursos potenciais de ensino 

e aprendizagem presentes no Pinterest. 

E ainda temos um artigo inédito de autoria de Jonas da Conceição Ricardo sobre o 

tema “A utilização da Wordwall como instrumento de gamificação no ensino superior” 

resultado de um projeto de pesquisa sobre a utilização da gamificação no processo de ensino 

e aprendizado. 

Estes artigos atendem ao maior objetivo da RTE que é o de disseminar pesquisas 

que se relacionem com o uso das tecnologias educacionais nos diferentes ambientes 

dedicados à Educação e fortalecem nosso compromisso de contribuir para que pesquisadores 

divulguem seus trabalhos para a comunidade acadêmica e com o público em geral. 

Tecnologia e Educação estão fortemente relacionadas na busca por qualidade em 

todos os níveis e modalidades educacionais assim sendo, convidamos estudantes e 

professores de cursos de especialização, mestrados e doutorados para submeterem seus 

trabalhos, de acordo com o cronograma divulgado no sítio da RTE e assim contribuírem 

também com a disseminação do conhecimento nessa área. 

Convidamos, também, a se associarem à ABT e a se inscreverem no IX Congresso 

Internacional de Tecnologia Educacional a ser realizado nos dias 9 e 10 de novembro próximo. 

Todas as informações estão no sítio da ABT. 

 

Boa leitura! 

 

Themis Aline Calcavecchia dos Santos 
Editora da RTE 
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CRIAR PARA APRENDER: DISCUTINDO O POTENCIAL DA 
CRIAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS COMO ESTRATÉGIA 

EDUCACIONAL 
 

Bruno Henrique de Paula 1 

José Armando Valente 2 

Hermes Renato Hildebrand 3 

 

Resumo: 
 

Os jogos digitais têm sido encarados como uma real possibilidade educacional e, 

nesse contexto, vêm sendo utilizados com diferentes objetivos e de diferentes 

maneiras. Dentro desse movimento de uso dos jogos digitais visando um processo 

educacional mais satisfatório, defendemos aqui uma estratégia específica: que os 

alunos criem seus próprios jogos como atividade pedagógica. Essa abordagem pode 

favorecer alguns fatores importantes em uma Educação contemporânea e 

emancipadora, como a possibilidade de se conectar diferentes disciplinas em uma 

mesma iniciativa, de fomentar a colaboração entre os educandos e de desenvolver 

diversas capacidades para lidar com diferentes formas expressivas - os chamados 

letramentos. Através da apresentação de resultados obtidos em um projeto piloto 

realizado em 2014, nossa intenção é divulgar essa estratégia educacional e fomentar 

maiores discussões e pesquisas acerca desse tema. 

 

Palavras-chave: Educação, jogos digitais, criação, letramentos. 

1. Introdução 
 

A preocupação com a Educação é um tema recorrente na atualidade: muito tem 

sido discutido sobre como os métodos tradicionais de ensino têm falhado na formação 

de educandos (PAPERT, 1985; GEE, 2003). Nesse aspecto, acreditamos ser 

relevante discutir brevemente o porquê desse fracasso. Um aspecto importante a se 

destacar é como, apesar de todas as peculiaridades da contemporaneidade, a escola 

                                                           
1 Doutor pelo Instute of Education, University College London, Londres, Reino Unido. Mestre em Artes Visuais e 
Graduado em Comunicação Social: Midialogia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Contato: 
brunohpaula@gmail.com. http://lattes.cnpq.br/2986951409152294  
2 Livre Docente pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Doutor pelo Departamento de Engenharia 
Mecânica e Divisão para o Estudo e Pesquisa em Educação do Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
Professor Titular (aposentado) do Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação do Instituto de Artes, e 
Pesquisador Colaborador do Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED), UNICAMP. Contato: 
jvalente@unicamp.br. http://lattes.cnpq.br/8919503255281132  
3 Mestre em Multimeios pela UNICAMP; Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUCSP e Livre Docente pela 
UNICAMP. Membro do Coletivo Artístico - SCIArts – Equipe Interdisciplinar. Professor de Artes, Ciências e  
Tecnologias,  Jogos Digitais e Semiótica na UNICAMP e PUCSP. Utiliza o enfoque semiótico para pesquisas nas 
áreas de linguagens dos meios e de interfaces digitais. Contato: hrenatoh@unicamp.br. 
http://lattes.cnpq.br/6263913436052996 

mailto:brunohpaula@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/2986951409152294
mailto:jvalente@unicamp.br
http://lattes.cnpq.br/8919503255281132
http://www.sciarts.org.br/renato/unicamp.asp
http://www.sciarts.org.br/renato/pucsp.asp
mailto:hrenatoh@unicamp.br
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continua ainda organizada de maneira muito próxima àquela concebida no princípio 

da educação pública do Século XIX, como destaca Buckingham (2010, p.44): “as 

formas de ensino e aprendizagem são organizadas de modo similar, os tipos de 

habilidade e conhecimento levados em conta nas avaliações e até mesmo boa parte 

dos conteúdos curriculares atuais mudaram apenas de forma superficial desde 

aqueles tempos”. Essa constatação de Buckingham destaca um elemento importante 

para que possamos compreender porque o processo educacional baseado em 

métodos tradicionais está fracassando: é inegável que os tempos são diferentes, 

assim como as necessidades e prioridades das diferentes sociedades (aquela do final 

do século XIX e esta do início do século XXI).  

 Se buscarmos analisar as discrepâncias entre esses dois períodos, uma das 

principais diferenças são as tecnologias digitais e as possibilidades geradas por elas. 

Não é raro encontrar, por exemplo, aqueles que contrastam a aprendizagem formal 

(aquela oferecida pelas escolas) à aprendizagem não-formal (que ocorre fora das 

escolas), definindo muitas vezes a primeira como uma prática ultrapassada, mais 

preocupada com a memorização de conteúdos (GEE, 2009) e o ensino de disciplina 

e comportamento considerado “adequado” (BOGOST, 2007; SQUIRE, 2011), 

enquanto uma aprendizagem mais significativa ocorreria fora das escolas, por 

exemplo, através do uso de tecnologias digitais em outros espaços, como em casa 

(PAPERT, 1985; GEE, 2003; SQUIRE, 2011) ou em espaços que estão sendo criados 

como contextos não formais e informais de aprendizagem (ALMEIDA; VALENTE, 

2014; VALENTE; ALMEIDA, 2014).   

 Não à toa, uma das principais estratégias para modificar os métodos e os 

resultados obtidos pelo processo educacional formal tem sido a busca pela introdução 

e integração dessas tecnologias à Educação. Nessa busca por novas abordagens e 

estratégias educacionais, diferentes caminhos têm sido delineados, e um dos ramos 

mais proeminentes é o uso de jogos digitais na Educação. Essa escolha pelo uso de 

videogames no processo educacional é sustentada por diferentes fatores, e aqui 

citaremos ao menos dois.  

 Um deles seria um suposto “potencial motivacional” que os jogos digitais têm 

frente aos jovens: é fato que muitos daqueles em idade escolar se interessam por 

videogames e, por conta desse sentimento, como destaca Buckingham (2006), os 

jogos têm sido visto como forma para engajar estudantes a participarem das 

atividades escolares regulares, ou mesmo para recuperar alunos desinteressados. 

 Outra visão, disseminada especialmente pelos trabalhos de Gee (2003; 2009) 

é a de que os videogames são essencialmente bons exercícios para a aprendizagem 

e que, ao jogá-los, o fruidor está desenvolvendo uma série de saberes importantes, 

como a capacidade de solucionar problemas. 

 Diversas pesquisas no campo da Educação têm sido conduzidas para buscar 

compreender se os jogos digitais são realmente uma estratégia válida para tornar os 

resultados obtidos pelo processo educacional formal mais satisfatórios. Connolly e 

outros (2012), por exemplo, realizaram uma grande revisão de literatura sobre as 
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evidências empíricas da eficiência dos jogos digitais para a aprendizagem e 

encontraram número significativo de trabalhos com resultados relevantes.  

 Cria-se, portanto, um ciclo no qual mais pesquisadores são atraídos para esse 

campo, e mais estratégias buscando explorar esse suposto potencial educacional dos 

jogos sejam aplicadas à Educação. Nesse aspecto, é possível reconhecer uma grande 

gama de iniciativas, desde o uso de jogos educativos – aqueles produzidos 

especialmente para fins educacionais – para o ensino de um conteúdo específico, por 

exemplo abordar a temática do folclore brasileiro (OLIVEIRA; HILDEBRAND, 2016), 

até o uso de estratégias de gamificação em salas de aula para torná-las supostamente 

mais interessantes para os alunos. É importante destacar que cada estratégia possui 

sua especificidade, bem como seus pontos fortes e suas limitações, e não é nossa 

intenção aqui compará-las exaustivamente, ou mesmo apresentar um modelo 

prescritivo, indicando qual iniciativa seria mais adequada para cada momento. 

Nossa intenção, porém, é tratar mais profundamente uma dessas estratégias: 

a criação de jogos digitais por parte dos alunos. Nesse trabalho, apresentaremos 

algumas especificidades desse tipo de abordagem que faz com que seja, em nossa 

opinião, uma das mais ricas no que concerne à aprendizagem. Da mesma maneira, 

discutiremos de que forma esse tipo de iniciativa pode se relacionar a uma visão 

diferente da Educação, distanciando-se da perspectiva tradicional, voltada à mera 

memorização de informações, e mais alinhada à outra concepção de Educação, que 

desenvolve a capacidade de pensar criticamente e de se expressar nos educandos. 

2. Por que criar jogos no contexto da Educação? 

Como destacamos anteriormente, o uso de jogos digitais na Educação traz 

diferentes possibilidades de abordagens, sendo algumas delas, como o uso de jogos 

educativos, mais profundamente disseminadas que outras. Se existem evidências 

empíricas que esse tipo de estratégia pode trazer resultados positivos, por que então 

buscar outros meios? 

 Existe, aqui, uma questão importante em relação ao papel educacional que os 

jogos podem representar. Ainda que se argumente que uma abordagem mais 

utilitarista, como o emprego de um jogo educativo para reforçar saberes de um 

conteúdo específico, possa apresentar resultados satisfatórios no que concerne ao 

processo educacional, não podemos ignorar que os videogames possuem potencial 

para ir além desse papel como mera ferramenta transmissora de conteúdos. 

 Isso porque o desenvolvimento de um jogo é, essencialmente, uma atividade 

complexa, que combina processo criativo e diferentes habilidades (“artísticas”, como 

a composição de música e efeitos sonoros, e “técnicas”, como a estruturação de 

regras e, especialmente, a programação). Nesse sentido, sua criação pode ser vista 

como uma atividade rica para a aprendizagem e, mais especificamente, com um 

interessante potencial para associar diferentes áreas do conhecimento que se 

encontram distantes na organização escolar tradicional ou que são, muitas vezes, 

vistas como “áreas antagônicas”. Dessa maneira, produzir um jogo pode se 

apresentar como uma oportunidade única para que os alunos não apenas 
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desenvolvam saberes em diversos campos, como programação, escrita criativa, 

Física ou Artes, mas também para que percebam que, diferentemente do que muitas 

vezes ocorre no ensino escolar tradicional, essas áreas do conhecimento não são 

totalmente estanques, compartimentalizadas, mas sim possuem interfaces. 

 Outro argumento favorável em prol da criação de jogos digitais está em como 

essa atividade cria possibilidades para se compreender o aprendiz: o artefato (nesse 

caso, o jogo digital) por ele criado pode ser compreendido como uma “janela na mente” 

desse educando, já que, ao desenvolvê-lo, ele utilizará diferentes saberes 

acumulados (ALMEIDA; VALENTE, 2012). Assim, ao analisar os jogos criados pelos 

alunos, o professor poderá compreender quais aspectos os aprendizes já assimilaram 

e quais ainda precisam ser reelaborados, podendo assim planejar e estruturar melhor 

suas intervenções, de modo a auxiliar esses alunos a construírem novos 

conhecimentos (ALMEIDA; VALENTE, 2012). 

 Além desses argumentos, como observado por Bogost (2011), os jogos são 

formas culturais contemporâneas, e devem ser tratados como tal. Essa questão está 

diretamente relacionada aos problemas relativos ao processo educacional tradicional, 

brevemente discutido na seção anterior desse trabalho. Nesse aspecto, é importante 

destacar como a criação de jogos digitais pode se conectar ao desenvolvimento de 

outro elemento que vem sendo discutido no debate educacional contemporâneo: os 

diferentes letramentos – imagéticos, sonoros – que os aprendizes devem desenvolver 

(VALENTE, 2007). 

 Como afirmamos, há uma dissonância entre o que é tratado nas escolas como 

importante e a vida cotidiana dos alunos que as frequentam. Uma dessas diferenças 

é a possibilidade de se utilizar diferentes meios para nos expressarmos e para 

produzirmos significados, que modificam profundamente a forma a qual nos 

comunicamos como sociedade. Definindo de maneira direta, nossa sociedade é cada 

vez mais multimodal, na qual diferentes modos – como visual, verbal, gestual – se 

hibridizam (COPE; KALANTZIS, 2009).  

 Desta forma, para se compreender e se fazer entender em nosso mundo atual, 

é preciso saber transitar entre estes diferentes modos, aprendendo como lidar 

(interpretar e produzir, ou “ler” e “escrever”) com os diferentes textos produzidos em 

diferentes contextos (aqui entendidos como modos), em busca de integrá-los no 

processo de produção de significados (COPE; KALANTZIS, 2009). 

 É a partir desta preocupação com a necessidade de se compreender diferentes 

textos – e não apenas “textos impressos” – que surge, em meados da década de 1990, 

a Teoria dos Multiletramentos, elaborada pelo grupo de educadores do New London 

Group (COPE; KALANTZIS, 2009) como uma forma de apontar para a insuficiência 

do “letramento alfabético” (COPE; KALANTZIS, 2009, p.166) para lidar com o mundo 

atual. Desta forma, um letramento seria, de maneira sucinta, uma forma de entender 

e criar significados dentro do que Gee (2003, p. 18) chama de um domínio semiótico 

“[...] um conjunto de práticas que recruta uma ou mais modalidades (ex: língua oral ou 

escrita, imagens, equações, símbolos, sons, gestos, gráficos, artefatos, etc.) para 

comunicar diferentes tipos de significados”.  
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 É neste contexto que pesquisadores passam, no campo da Educação, a 

defender a necessidade de “novos letramentos” para a vida na atualidade, como 

visual, midiático, digital, científico, entre outros (BUCKINGHAM; BURN, 2007). Assim, 

é possível compreender a importância dos letramentos; mas por que então a escolha 

pela criação de jogos digitais como estratégia educacional? 

 Por conta de sua natureza essencialmente multimodal, os jogos digitais podem 

em muito contribuir no desenvolvimento de diferentes tipos de letramento: se 

explorada no contexto educacional, os alunos terão de trabalhar com conceitos 

relativos a áreas específicas do conhecimento, com conceitos de representação 

visual, elaboração de roteiro, desenvolvimento de códigos (programação), além da 

clara possibilidade de se discutir como os videogames se inserem como produto 

midiático na cultura contemporânea, por exemplo.  

 Criar jogos digitais, portanto, apresenta-se como uma possibilidade para 

aproximar diversas áreas do conhecimento (muitas vezes separadas curricularmente) 

e para entender de maneira mais específica o grau de compreensão dos alunos em 

relação a esses diferentes conhecimentos. Da mesma maneira, essa atividade 

também pode ser vista como uma estratégia eficiente para que se desenvolvam 

capacidades ligadas à interpretação e expressão de significados através de diferentes 

modos, ou, de maneira mais sucinta, diferentes letramentos. 

 Existe, ainda, outro aspecto a ser destacado em relação ao uso pedagógico da 

criação de jogos digitais. Como uma forma cultural, devemos nos lembrar que os jogos 

também são expressivos. Anthropy (2012) destaca que “Jogos contam histórias que 

comunicam valores de seus criadores de maneira única: não somente através de seu 

conteúdo explícito, mas também através da lógica de seu design, e dos sistemas que 

decide modelar”.  Ora, se os videogames funcionam como uma “janela na mente” para 

que saibamos que conhecimentos os aprendizes assimilaram, essa “janela” também 

funciona para que compreendamos quem são esses aprendizes, quais são seus 

valores e quais mensagens acreditam ser relevantes para o mundo. Tendo em vista a 

necessária busca por uma Educação emancipadora, que favorece a pluralidade e que 

visa o empoderamento dos aprendizes, a criação de jogos digitais, ao colocar os 

aprendizes em uma posição de protagonista, podendo definir e desenvolver seus 

próprios jogos, utilizando seus próprios temas e suas próprias ideias, se mostra como 

uma proposta interessante para alcançar esse objetivo. 

 Entretanto, seria possível explorar todos esses diferentes aspectos em uma 

iniciativa prática? Na seção a seguir, traremos algumas evidências empíricas obtidas 

em uma experiência educacional realizada por um dos autores, que estagiou na 

Inglaterra, no primeiro semestre de 2014. 

3. Criando jogos em uma escola: possibilidades e desafios 

Os aspectos apresentados e discutidos nessa seção foram levantados a partir 

dos resultados e observações obtidos através de um projeto piloto, desenvolvido em 

duas escolas públicas na cidade de Londres, Inglaterra, durante o primeiro semestre 

de 2014. Participaram da pesquisa 52 alunos com idades entre 8 e 11 anos, e 2 
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professores, um de cada escola. Foram realizadas três sessões de uma hora e meia 

de criação de jogos, sendo duas em uma das escolas, à qual nos referiremos como 

escola A, e uma na outra, à qual nos referiremos como escola B, sempre conduzidas 

pelo professor responsável, com apoio de ao menos um dos pesquisadores 

envolvidos no projeto. Em ambas as escolas o software escolhido foi o MissionMaker, 

que permite que leigos em programação criem seus jogos digitais tridimensionais na 

perspectiva em primeira-pessoa de maneira rápida e fácil (BUCKINGHAM; BURN, 

2007). De maneira sucinta, os usuários têm à disposição uma série de diferentes 

elementos pré-fabricados (objetos, personagens, ambientes etc.) e, através da 

simplificada linguagem de programação, baseada no paradigma condição-ação 

(comando SE) apresentada através de uma série de diferentes opções que os 

jogadores escolhem de acordo com as seleções anteriores, criam relações entre 

esses elementos, criando assim seus jogos. 

 Acreditamos ser relevante destacar, ainda, que esse projeto piloto foi, de certa 

forma, parte de outra investigação mais ampla, realizada por pesquisadores britânicos 

do Institute of Education que buscavam compreender a mudança curricular pela qual 

a Inglaterra passava à época, que, entre outros aspectos, transformava a Ciência da 

Computação em disciplina regular compulsória durante todo o ensino básico (DE 

PAULA; VALENTE; BURN, 2014).  No projeto aqui citado, esperava-se que, com o 

apoio dos pesquisadores e dos professores, os alunos criassem seus próprios jogos 

e pudessem conectar essa experiência de criação a outras áreas do conhecimento. 

Por conta do contexto no qual a pesquisa estava inserida, esperava-se que a 

Computação fosse uma das áreas exploradas pela experiência. 

 Entretanto, mesmo que a força motriz para a realização dessa pesquisa tenha 

sido a mudança curricular, a análise dos dados obtidos por um dos autores que 

participou dessa investigação trouxe à tona alguns aspectos que merecem ser 

discutidos em relação ao uso pedagógico da criação de jogos digitais. 

 O primeiro aspecto a ser levantado é a possibilidade de se trabalhar com alunos 

relativamente jovens: outros exemplos na literatura apresentam experiências 

realizadas com alunos mais avançados no processo educacional, com idades para 

cursarem o período análogo ao fim do Ensino Fundamental e o Ensino Médio no 

sistema escolar brasileiro (entre 14 e 17 anos). Entretanto, em ambas as escolas, 

trabalhamos com alunos mais jovens, com idade entre 8 e 11 anos. Claramente, por 

conta da complexidade de alguns procedimentos (como a estruturação da linguagem 

de programação, por mais simples que ela seja) a maneira na qual a atividade é 

apresentada deve ser adaptada ao nível de conhecimento dos alunos. Isso não 

implica que incentivar alunos em idades mais tenras a criarem seus próprios jogos 

seja uma iniciativa fadada ao fracasso: na verdade, é possível afirmar que, do universo 

de 52 alunos participantes, praticamente todos se mostraram interessados na 

atividade, e um número considerável deles mostrou-se capaz de progredir além das 

expectativas por nós traçadas, apresentando, por exemplo, um domínio razoável do 

paradigma condição-ação (comando SE - IF - nas principais linguagens de 

programação). Assim, diferentemente do que pode parecer em um primeiro momento, 
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é possível trabalhar com a criação de jogos digitais em diferentes faixas etárias, desde 

que as tarefas sejam adequadas ao público-alvo: uma proposta equivocada pode se 

tornar uma atividade frustrante, incapaz de contribuir para a formação dos alunos. 

 Um segundo ponto importante é a versatilidade desse tipo de iniciativa. Por 

conta de sua ligação com a Ciência da Computação, talvez a primeira associação 

entre essa atividade e conteúdos contemplados pelos currículos regulares esteja no 

campo das Ciências, da Matemática e das Tecnologias. Entretanto, como os jogos 

são uma forma expressiva contemporânea, a criação de jogos digitais pode também 

se conectar a outras disciplinas curriculares, como o ensino de Línguas (materna e 

estrangeira), Artes e Humanidades (História, Geografia, Sociologia...). Em nossa 

experiência, essa diferença ficou clara na maneira na qual os professores 

responsáveis de cada escola conduziram-nas: em uma das escolas (escola A), 

priorizou-se o componente criativo contido na criação de jogos e a compreensão dos 

jogos como um fenômeno midiático (inclusive com uma discussão sobre os hábitos 

de consumo de jogos dos alunos); já na outra (escola B), o professor optou por uma 

abordagem focada no ensino de princípios de programação, mais notadamente, do 

paradigma condição-ação, base para o comando SE das linguagens de programação. 

Essa diferença de estruturação mostra como mesmo em condições muito próximas, 

como a semelhança do perfil dos participantes e o uso do mesmo software, os 

caminhos escolhidos pelos professores foram diferentes e, em certo sentido, ambos 

obtiveram sucesso, ainda que os resultados da escola B, mesmo com uma sessão a 

menos, fossem mais evidentes. 

 Os jogos podem, inclusive, fomentar a construção de pontes entre essas 

diferentes disciplinas, tão desconexas em nossa realidade escolar. Uma iniciativa 

desse tipo, centrada na criação de jogos digitais, pode ser o caminho para estimular 

a colaboração entre professores de diferentes áreas do conhecimento, bem como 

para demonstrar para os alunos que, diferentemente do que pode parecer em um 

primeiro momento, o mundo não é tão compartimentalizado como são as disciplinas 

no ensino tradicional. Entretanto, ao mesmo tempo em que percebemos a 

potencialidade desse tipo de iniciativa, notamos também a dificuldade em atingirmos 

esse potencial: infelizmente, ainda são poucas as aberturas para o trabalho 

interdisciplinar no cotidiano escolar contemporâneo, e unir diferentes professores e 

diferentes visões pode se mostrar uma tarefa extremamente complexa. Isso não 

significa, porém, que não devamos explorar e trabalhar em prol do estabelecimento 

desses espaços e dessas oportunidades. 

 Um último aspecto que acreditamos merecer ser evidenciado nesse trabalho é 

a possibilidade de se estimular a colaboração entre os alunos através da criação de 

jogos digitais. Em uma das escolas isso ocorreu de maneira mais organizada que na 

outra, já que na escola A foi utilizada uma organização um-para-um (um computador 

por aluno), enquanto na outra (escola B) utilizou-se uma estrutura dois-para-um (uma 

dupla por computador). Em ambas as escolas foi possível perceber como a qualidade 

das narrativas e dos jogos propostos era, de certa maneira, proporcional à quantidade 

de discussões do aluno com os colegas. Entretanto, ao fim da experiência 
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percebemos algo importante e que deve ser destacado: a estrutura de uma dupla por 

computador pode ser apontada como um dos fatores para o sucesso mais evidente 

da iniciativa na escola B. Na escola A, apesar de dialogarem e colaborarem entre si, 

os alunos o fizeram de maneira “informal”, já que a elaboração de seus jogos foi 

tratada essencialmente como um processo individualizado.  

 Já na escola B, como permaneceram o tempo todo em duplas, esses alunos 

tiveram de negociar entre si todos os aspectos da criação de seus jogos, desde a 

elaboração das narrativas até as regras e a programação das mesmas – além, é claro, 

das intervenções e debates extra-dupla, entre diferentes pares. Nesse sentido, ao 

fazer com que os alunos trabalhem em pares, cria-se um ambiente de discussão 

quase que permanente, que requer constante expressão, reflexão e reelaboração de 

ideias. 

 Esse último resultado chama nossa atenção para a reflexão sobre outro 

elemento importante, especialmente em relação ao uso das tecnologias na Educação: 

acreditamos que a experiência de criação em dupla ou em grupos seja mais proveitosa 

que aquela realizada individualmente. Certamente, esse é um argumento que vai de 

encontro à recente “moda” ditada pelas escolas que visam à introdução 

individualizada da tecnologia às aulas regulares, mas, assim como outros autores 

(VIGOTSKI, 2008 [1930]), acreditamos que a socialização é parte importante do 

processo de construção do conhecimento, e que esse ciclo constante de expressão, 

reflexão e reelaboração de ideias é fundamental. 

 Por fim, é importante destacar que, apesar desses pontos ressaltados, 

encontramos, durante o projeto, alguns contratempos. Problemas em iniciativas que 

se baseiam no uso de tecnologias digitais devem sempre ser esperados, e, nesse 

caso, não foi diferente: em ambas as escolas tivemos problemas técnicos tanto nos 

computadores (alguns não funcionaram da maneira esperada e os alunos perderam 

algum tempo até conseguirem trocar de máquina) quanto no software (causado 

basicamente por um problema de instalação na escola A e por uma incompatibilidade 

com algumas máquinas da escola B – ambos contornados após algum tempo). 

Entretanto, acreditamos que os resultados positivos obtidos ao fim do projeto em muito 

superaram os problemas percebidos. 

4. Considerações finais 

Como procuramos mostrar no decorrer desse trabalho, há uma grande 

distância entre o mundo contemporâneo e o que acontece nas escolas, e é preciso 

buscar alternativas para se diminuir essa distância. Acreditamos, por uma série de 

argumentos apresentados nesse e em outros trabalhos encontrados na literatura, que 

os jogos digitais podem ser um importante aliado na construção de uma nova 

concepção de Educação. Entretanto, não basta imaginar que a mera introdução dos 

jogos digitais seja uma estratégia viável, nem que qualquer tipo de iniciativa baseada 

em jogos digitais seja um sucesso: por isso, defendemos a criação de videogames 

como estratégia educacional. 
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 O desenvolvimento de jogos digitais por parte de educandos pode se mostrar 

como uma prática importante, pois está alinhada ao empoderamento desses 

aprendizes. Ao posicioná-los como criadores, essa atividade faz com que eles deixem 

de lado o posicionamento passivo, muitas vezes privilegiado pelo ensino tradicional, 

e assumam uma posição mais ativa, buscando experimentar, refletir, discutir e, por 

fim, que construam conhecimento. Ao mesmo tempo, a produção desses alunos pode 

ser compreendida como uma “janela na mente”, para que nós, como educadores, 

possamos perceber os conhecimentos e visões de mundo desses aprendizes. Por fim, 

essa estratégia ainda pode ser vista como uma porta para se desenvolver no processo 

educacional aquilo que tem sido discutido por diferentes autores como letramentos, 

diferentes formas de produção de significados disseminadas na contemporaneidade. 

 Apresentamos, ainda, outros pontos que sustentam essa estratégia como 

grande potencial pedagógico, de acordo com as evidências empíricas obtidas através 

do projeto piloto mencionado. Aqui, acreditamos ser importante ressaltar novamente 

os principais pontos por nós destacados a partir dessas evidências: a possibilidade de 

trabalho com alunos de diferentes faixas etárias; de explorar diferentes disciplinas (ou 

mesmo uma abordagem interdisciplinar que conecte diferentes ramos do currículo 

escolar tradicional); e a capacidade de fomentar a colaboração entre os alunos. 

 Entretanto, como destacamos em nosso trabalho, não podemos imaginar que 

uma abordagem desse tipo seja trivial. São muitos os desafios para se estabelecer 

um trabalho frutífero desse tipo, desde a necessidade de recursos materiais – 

computadores, por exemplo – até a elaboração de um plano de trabalho coeso, 

passando pela escolha do software e eventuais problemas técnicos.  

 Evidentemente, é preciso um maior número de pesquisas para que seja 

possível mensurar a real potencialidade e os limites do uso pedagógico da criação de 

jogos digitais. Ainda assim, acreditamos que é através do exercício da criação, e não 

da simples repetição e memorização, muitas vezes favorecidas nas diferentes 

abordagens que se utilizam de jogos digitais na Educação, que podemos modificar o 

processo educacional. A investigação aqui brevemente apresentada por nós mostra 

alguns indícios do poder dessa estratégia; nossa intenção com esse trabalho é trazer 

à tona alguns desses indícios, divulgar e fomentar discussões sobre essa abordagem. 

É apenas através do desenvolvimento de outras pesquisas e da discussão de 

diferentes resultados que poderemos avançar nossa compreensão sobre as possíveis 

relações entre jogos digitais e Educação. 

 

CRIAR PARA APRENDER: DISCUTINDO O POTENCIAL DA 

CRIAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS COMO ESTRATÉGIA 

EDUCACIONAL 

CREATING TO LEARN: DISCUSSING THE POTENTIAL OF GAME-

MAKING AS EDUCATIONAL STRATEGY 
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Digital games have been considered as a real educational possibility and, in this 

context, they have been applied to Education in different forms, aiming to diverse 

goals. In this movement in which digital games have been used in order to reach a 

more satisfactory educational process, we argue in favour of a specific strategy: 

students should create their own games as an educational activity. This approach may 

favour some important factors in a contemporary and emancipatory Education, such 

as the possibility to explore diverse curricular subjects in the same project, to promote 

collaboration among students, and to develop different ways of dealing with different 

expressive forms - the so called literacies. By presenting some results from a pilot 

project carried out in 2014, our intention is to raise awareness about this educational 

strategy and to promote discussions and researches about this topic. 

 

Referências 
 
ALMEIDA, M. E. B.; VALENTE, J. A. Integração currículo e tecnologias e a produção 

de narrativas digitais. Currículo sem Fronteiras, v. 12, n. 3, p.57-82, 2012. 

ALMEIDA, M. E. B.; VALENTE, J. A. Currículo e Contextos de Aprendizagem: 

integração entre o formal e o não-formal por meio de tecnologias digitais.  Revista e-

Curriculum, n.12 v.02, 2014. 

ANTHROPY, A. The rise of videogame zinesters: how freaks, normals, amateurs, 

artists, dreamers, drop-outs, queers housewives and people like you are taking back 

and art form. Nova York: Seven Stories Press, 2012. E-book. 

BOGOST, I. Persuasive games: the expressive power of videogames. Londres: The 

MIT Press, 2007. 

BOGOST, I. How to do things with videogames. Londres: University of Minnesota 

Press, 2011. 

BUCKINGHAM, D. Studying Computer Games. In: CARR, D.; BUCKINGHAM, D.; 

BURN, A.; SCHOTT, G. Computer games: Text, narrative and play. Cambridge: 

Polity Press, 2006. 

BUCKINGHAM, D. Cultura Digital, Educação Midiática e o Lugar da Escolarização. 

Educação & Realidade, v.35, n.3, p.37-58, 2010. 

BUCKINGHAM, D.; BURN, A. Game Literacy in Theory and Practice. Journal of 

Educational Multimedia and Hypermedia, v.16, n.3, p. 323-349, 2007. 

CONNOLLY, T. M. et al. A systematic literature review of empirical evidence on 

computer games and serious games. Computers & Education, v.59, p. 661-686, 

2012. 

COPE, B.; KALANTZIS, M. Multiliteracies: New literacies, new learning. Pedagogies, 

v.4, n.3, p.164-195, 2009. 



                                                     Revista Tecnologia Educacional 

17 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 234   jul./set. 2022    p. 7 a 17 

DE PAULA, B. H.; VALENTE, J. A.; BURN, A. O uso de jogos digitais para o 

desenvolvimento do currículo para a Educação Computacional na Inglaterra. 

Currículo sem Fronteiras, v. 14, n.3, p.46-71, 2014. 

GEE, J. P. What video games have to teach us about learning and literacy. Nova 

York: Palgrave-Macmillan, 2003. 

GEE, J. P. Bons videogames e boa aprendizagem. Perspectiva, v.27, n.1, p.167-178, 

jan/jun 2009. 

JUUL, J. The art of failure: an essay on the pain of playing video games. Londres: 

MIT Press, 2013. E-book.  

OLIVEIRA, F. M.; HILDEBRAND, H. R. Jogos digitais destinados ao intercâmbio 

social, cultural e econômico: Rompendo Barreiras Territoriais. São Paulo: Novas 

Edições Acadêmicas, 2016. 

MODE. Glossary of multimodal terms. 2012. Disponível em: 

http://multimodalityglossary.wordpress.com/. Acesso em 26 set 2022. 

PAPERT, S. LOGO: Computadores e Educação. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

SQUIRE, K. Videogames and learning: teaching and participatory culture in digital 

age. Nova York: Teachers College Press, 2011 

VALENTE, J. A. As tecnologias digitais e os diferentes letramentos. Pátio Revista 

Pedagógica, Porto Alegre, ano. XI, n. 44, p. 12-15, 2007. 

VALENTE, J. A.; ALMEIDA, M. E. B. Narrativas digitais e o estudo de contextos de 

aprendizagem. Revista EmRede, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 32 – 50. 2014. Disponível 

em: <http://aunirede.org.br/revista/index.php/emrede/article/view/10>. Acessado em 

26 set. 2022. 

VIGOTSKI, L. S. (1930) A formação social da mente. 7. Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2008. 

 

 

Como referenciar este artigo: 

 

DE PAULA, Bruno Henrique; VALENTE, José Armando; HILDEBRAND, Hermes 

Renato. Criar para aprender: Discutindo o potencial da criação de jogos digitais como 

estratégia educacional. Revista Tecnologia Educacional [on line], Rio de Janeiro, 

n. 234, p. 07-17, 2022. ISSN: 0102-5503. 

 

Submetido em: set/2022 

Aprovado em: set/2022 



                                                     Revista Tecnologia Educacional 

18 
 
 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 234   jul./set. 2022    p. 18 a 24 
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Virtual environments and presential teaching 
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Resumo:  

Nesse artigo, discutimos, sob a perspectiva de Bourdieu (2008), o papel de uma 

Apresentação Virtual Multimídia (AVM) de Cálculo no que diz respeito ao “capital 

cultural” trazido por alunos ingressantes na universidade. Discutimos ainda o uso dos 

ambientes virtuais de aprendizagem associados a um curso presencial.  Refletimos 

sobre o uso dos ambientes virtuais de aprendizagem associados a um curso 

presencial. A AVM aqui analisada é fruto do projeto "Fomento ao uso de TIC nos cursos 

de graduação da UERJ", que propôs incentivar a integração das modalidades de 

educação presencial e a distância, estimulando o desenvolvimento de práticas 

metodológicas inovadoras, que fomentem o uso de tecnologias de comunicação e 

informação nas disciplinas presenciais. Uma das práticas propostas foi o 

desenvolvimento e o uso de apresentações virtuais multimídia (AVMs). Ao conceber 

estas apresentações fomos confrontados com questões que vão além da forma e do 

conteúdo. 

Palavras-chave: Ambientes virtuais. Apresentação Virtual Multimídia. Cálculo 

Diferencial e Integral. 

1. Introdução 

O atual desenvolvimento tecnológico e a massiva presença da tecnologia em 

nossa sociedade levantam a questão da utilização das novas tecnologias em prol da 

educação (MORAN, 2000). Inseridos nesse contexto, discutimos o uso dos ambientes 

virtuais de aprendizagem associados a um curso presencial. Frente à exigência de 

uma linguagem atual, democrática e dinâmica, o ambiente virtual (AV) é um recurso 

que permite obter agilidade na troca de informações e tem a capacidade de alcançar 

públicos diversos, sendo adequado e propício para sincronizar o ensino presencial 
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com o nosso tempo (IPAE, 2006).  

Nessa perspectiva de aproximação, o projeto "Fomento ao uso de TIC nos 

cursos de graduação da UERJ" propôs incentivar a integração das modalidades de 

educação presencial e a distância, estimulando o desenvolvimento de práticas 

metodológicas inovadoras, que fomentem o uso de tecnologias de comunicação e 

informação nas disciplinas presenciais. Uma das práticas propostas foi o 

desenvolvimento e o uso de apresentações virtuais multimídia (AVMs). Ao conceber 

estas apresentações fomos confrontados com questões que vão além da forma e do 

conteúdo. Nesse artigo, vamos discutir, na perspectiva de Bourdieu, o possível papel 

de uma AVM no que diz respeito ao “capital cultural” trazido por alunos ingressantes 

na universidade. 

2. Projeto "Fomento ao uso de TIC nos Cursos de Graduação da 

UERJ" 

O projeto de Fomento às Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

nos cursos de graduação presencial oferecidos pela UERJ foi contemplado no Edital 

Nº 15 DED/CAPES e estava estruturado em três eixos norteadores: (a) Capacitação 

de Recursos Humanos; (b) Produção de Conteúdos Educacionais e Materiais 

Didáticos e (c) Oferta de Disciplinas com uso de TICs (ASSIS et al., 2012).  

Dentro do terceiro eixo norteador e associado à iniciativa de Fomento a novas 

propostas que articulem o uso de metodologias presenciais e virtuais nas disciplinas 

de graduação, o Instituto de Matemática e Estatística da UERJ ofereceu a disciplina 

Cálculo Diferencial com aplicações à Economia (CDaE). Uma das metas propostas foi 

o desenvolvimento de AVMs relativas a tópicos de Cálculo. A disciplina CDaE contou 

com o apoio e suporte do Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação 

da UERJ para desenvolvimento das AVMs. Nesse artigo, apresentaremos e 

analisaremos a AVM produzida sobre o conceito de função no que diz respeito ao 

“capital cultural” trazido por alunos ingressantes na universidade. 

3. Ambiente Virtual e Apresentação Virtual 

Tradicionalmente, o sistema educacional se concentra na preocupação em 

estimular a racionalidade, relegando como aspecto secundário, estímulos que 

envolvem a afetividade e a sensibilidade. Destacam-se as explicações racionais, a 

compreensão de contextos, períodos, fórmulas, hierarquias, sistemas, organizações, 

enfim, interpretações que dissociam os aspectos racionais do sensorial ou emocional. 

Entretanto, hoje temos uma educação que ressalta a relevância das questões afetivas 

no transcorrer da aprendizagem, independentemente da idade ou do nível de 

escolaridade. Ou seja, a dinâmica na comunicação entre indivíduos, o acolhimento, o 

apreço, o sujeito afável e a procura pelo bem estar do grupo e de si mesmo. Assim, a 

educação precisa incentivar as relações sociais, a cooperação, trabalhos em grupos, 

reuniões e utilizar métodos e didáticas que estimulem o dinamismo e a comunicação 
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(GADOTTI, 2002). As TICs podem se constituir em uma ferramenta para dinamizar e 

criar canais de comunicação no processo de ensino e aprendizagem. 

Pode-se dizer que Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) consiste em uma 

excelente opção de mídia que está sendo utilizada para mediar o processo de ensino 

e de aprendizagem (KURZ, 2002). Com respeito a fins educacionais, o desafio é de 

motivar atividades que se inspirem na autoridade do argumento, em ambiente aberto, 

livre, por vezes até bem simples. Não é fácil criar senso de comunidade, evitando-se 

os extremos das adesões simplórias e das agressões predatórias. No entanto, quando 

se consegue esse senso de comunidade, em geral os estudantes confirmam aprender 

melhor. 

As apresentações virtuais (AVs) são utilizadas em AVAs e consistem em mídias 

que utilizam o ciberespaço para veicular conteúdos e permitir interação entre os atores 

do processo educativo (PEREIRA, 2007, p.4).   

3.1 AVM sobre o Conceito de Função 

A AVM sobre o conceito de função foi produzida com o objetivo de fornecer mais 

uma ferramenta para o processo de compreensão desse conceito. Ela apresenta o 

conceito de função sob diferentes perspectivas, e ressalta a importância de se 

compreender e analisar a dependência da função em relação a seus parâmetros.  

A AVM consiste de uma apresentação simples, descontraída e objetiva. Ela traz 

questionamentos sobre funções que podem ser abordados no cotidiano do aluno, 

através de recursos que nos remetem a práticas habituais. Há, por exemplo, a 

utilização de recursos de animação, para promover uma noção intuitiva do conceito 

de função, através de uma metáfora, com uso da ação simples de soltar uma pipa. 

Destacamos abaixo um trecho do áudio em que esta metáfora é apresentada. Ao 

longo de uma animação, a noção de dependência é explorada no áudio: 

Quando soltamos uma pipa, um dos fatores que controla seu vôo é o 

movimento que fazemos com as mãos. Ao puxarmos ou soltarmos a 

linha, interferimos no comportamento da pipa no ar. Nesse sentido, 

podemos dizer que o vôo da pipa depende de nossos movimentos. 

Matematicamente, dizemos que o vôo da pipa é uma função de nossos 

movimentos. (Trecho do áudio da AVM, 20124). 

4. Bourdieu 

Em “A Escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura”, 

Bourdieu (2008) apresenta o sistema escolar como um dos fatores mais eficazes de 

conservação cultural. Ele ressalta que “os mecanismos de eliminação agem durante 

toda carreira escolar, até os graus mais elevados dela, e pesam com rigor desigual 

sobre os sujeitos das diferentes classes sociais” (BORDIEU, 2008, p. 21). Essa 

                                                           
4 Disponível em http://www.latic.uerj.br/uab/calculo/ 

http://www.latic.uerj.br/uab/calculo/
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perspectiva reflete as diferenças de êxito equivocadamente atribuídas às diferenças 

de dons. Bourdieu traça também uma relação entre o nível cultural global da família e 

o êxito escolar do aluno. Ele discute que em famílias com mesma diplomação, a renda 

não exerce influência significativa sobre o êxito escolar, o que permite concluir que a 

ação do meio familiar sobre o êxito escolar é quase exclusivamente cultural. Uma 

análise levando em conta o nível cultural dos pais e antepassados, a residência e 

também um conjunto de características do passado escolar, permite um cálculo 

preciso das esperanças de vida escolar. No entanto, as crianças favorecidas pelo meio 

não devem seu bom desempenho somente ao meio ou à ajuda direta dos pais. O bom 

desempenho é fruto também dos saberes e gostos herdados. E os gostos e saberes 

culturalmente herdados, são usualmente atribuídos ao dom. Pois não parecem 

resultar de uma aprendizagem, eles são transmitidos de maneira invisível como que 

por osmose.  Assim as atitudes a respeito da escola, cultura escolar e do futuro 

oferecido pelo estudo dos membros das diferentes classes sociais, expressam os 

valores da sua posição social. E tudo se passa como se as atitudes dos pais em face 

da educação dos alunos fossem a interiorização do destino determinado para o 

conjunto da categoria social a qual pertencem, e lembrado pela derrota ou êxito dos 

integrantes do seu meio, e também pelas apreciações do professor que leva em conta, 

conscientemente ou não, a origem social do aluno e corrige um prognóstico fundado 

unicamente na apreciação dos resultados escolares. Os "objetivos das famílias" 

reproduzem a estratificação social que é de impossibilidade e interdição. A 

estratificação social define as atitudes dos pais e dos alunos.  Os alunos oriundos das 

classes populares são prejudicados pela não facilidade de assimilar a cultura 

valorizada pela escola e não ter propensão para adquiri-la, já os alunos das classes 

mais favorecidas devem às famílias o encorajamento e exortação ao esforço escolar.  

Bourdieu (apud NOGUEIRA, 1989) observou ainda que o nível de aspiração do aluno 

ou de sua família se dá pela probabilidade de atingir o alvo visado. A escola por sua 

vez consagra as desigualdades tratando as aptidões socialmente condicionadas como 

desigualdades de "dom" ou de mérito, exercendo uma função mistificadora. Mesmo 

aqueles que a escola "liberou", mestres ou professores, colocam sua fé na escola 

libertadora a serviço da escola conservadora. 

4.1 A AVM de Função e Bourdieu 

Em um primeiro momento, o conteúdo e o nível de aprofundamento explorados 

na AVM de função podem ser considerados elementares para uma apresentação que 

se encontra inserida em um curso em nível universitário. É importante lembrar que ela 

não se esgota como recurso de desenvolvimento do conceito e está associada ao 

trabalho presencial e à medida que as aulas (presenciais) do curso forem sendo 

ministradas, o conteúdo será desenvolvido na sua íntegra e explorado de acordo com 

a necessidade que o mesmo pede, visando sempre o bom nível do ensino.  

A AVM sobre funções é um recurso adicional, e pode cumprir um papel 

fundamental para aqueles que chegam à universidade com lacunas na formação 
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matemática, decorrente de uma educação desigual proveniente muitas vezes de outra 

desigualdade, a social.  

Reconhecer que as desigualdades entre os alunos vão além das diferenças de 

competência, capacidade ou oportunidade de frequentar boas escolas é um passo 

importante para que o professor não se coloque apenas como mais uma engrenagem 

no processo de preservação das desigualdades. Não se trata de facilitar ou “nivelar 

por baixo”, é preciso revisar as expectativas e as considerações sobre o que é 

considerado simples e óbvio sob a perspectiva da relação cultural construída com o 

conhecimento que os alunos trazem para a sala de aula.  

5. Considerações Finais 

O papel e a necessidade de uma AVM sobre o conceito de função vão além do 

fato de ser um conceito básico mas de fundamental importância na construção do 

conhecimento matemático. A AVM sobre o conceito de função reconhece que os 

alunos de CDaE não chegam à universidade com o mesmo "capital cultural" e que 

ações que dialogam com essa realidade são necessárias para se contrapor aos 

"mecanismos de eliminação que agem durante toda carreira escolar, até nos graus 

mais elevados dela, e pesam com rigor desigual sobre os sujeitos das diferentes 

classes sociais" (BORDIEU, 2008, p. 21). 

  Por isso, no âmbito educacional, haveremos de pensar de forma extensiva em 

diversas áreas do conhecimento e de ensino, assim como em todos os segmentos da 

educação. Independente de falarmos em educação básica ou de nível superior, vale 

a pena ressaltarmos a importância de algumas ferramentas a serem utilizadas como 

facilitadoras nos processos de ensino e de aprendizagem (POZO, 2007). Sob esse 

aspecto, AVM sobre o conceito de função, procura somar e acrescentar 

conhecimentos utilizando as novas tecnologias em prol da educação. Ela também se 

apresenta como uma entre outras opções, a ser associada ao ensino tradicional 

apresentado nas salas de aula, para diversificação desta aprendizagem (ALMEIDA, 

2000). Frente a isso contamos com a apresentação virtual como uma ferramenta 

capaz de estender as possibilidades de ensino-aprendizagem e não de retê-las. Mais 

uma vez de modo que se acrescente ao conhecimento do aluno, outras experiências, 

ou ainda vindo suprir a necessidade de um suporte mais amplo. Sobretudo um dos 

pontos alvos a serem atingidos pelo projeto é um desenvolvimento no processo de 

aprendizagem satisfatório que se traduzirá em um bom desempenho por parte dos 

alunos. 

OS AMBIENTES VIRTUAIS E O ENSINO PRESENCIAL 

VIRTUAL ENVIRONMENTS AND PRESENTIAL TEACHING 

Abstract:  

In this article, we discuss from the perspective of Bourdieu (2008), the role of a Virtual 
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Multimedia Presentation (VMP) of Calculus with respect to the "cultural capital" brought 

by students entering the university. We also discuss the use of virtual learning 

environments associated with a classroom course. The technological development 

raises questions about the use of new technologies for education. We discuss the use 

of virtual learning environments associated with a classroom course. The VMP 

analyzed here is the result of the project "Promoting the use of ICT in undergraduate 

of UERJ" that encourages the integration of  classroom and distance learning, 

stimulating the development of innovative methodological practices that foster the use 

of information and communication technologies in the classroom disciplines. One of 

the proposals was the development and the use of multimedia virtual presentations 

(AVMs). When designing these presentations were faced with issues that go beyond 

form and content. 

Keywords: Virtual environments. Virtual Multimedia Presentation. Differential and 

Integral Calculus. Cultural Capital. 
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 JOGOS DIGITAIS A FAVOR DA RECUPERAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM ESCOLAR 

 
Rosilene de Fátima Rocioli Messias 1 

 

 

Resumo: 

Este artigo apresenta reflexões à luz da neurociência, sobre as contribuições de 

softwares educacionais e dos jogos digitais, que compõem o projeto intitulado 

Cliquescola, utilizado pelos professores e pelo Pedagogo Escolar nas escolas 

públicas municipais de uma cidade do interior paulista. O objetivo da utilização destes 

recursos é auxiliar na aquisição do conhecimento e na recuperação de aprendizagem 

dos discentes. Este trabalho baseia-se em pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental, que corresponde ao conhecimento do projeto; manual do Cliquescola e, 

de forma mais capilar, os registros da Pedagoga para observar e como foram feitas 

as ações. Entende-se que esta estratégia é de grande valia para a aprendizagem de 

discentes, em fase de alfabetização, pois ter como suporte jogos digitais educacionais 

e softwares pedagógicos para complementar e suplementar o processo, tanto no 

ensino quanto na aprendizagem, é um fator preponderante para garantir o 

desenvolvimento das funções executivas superiores, do prazer, da motivação e da 

ludicidade ao mesmo tempo em que ocorre a aquisição do conhecimento. 

Palavras-chave: Neurociência. Cliquescola. Jogos 

1. Introdução 
 

Este trabalho tem a pretensão de refletir e averiguar, à luz da neurociência, 

como o projeto “Cliquescola”, uma tecnologia utilizada pelos profissionais da 

educação, em especial pelo Pedagogo Escolar das escolas públicas municipais de 

uma rede pública municipal no interior paulista, tem contribuído para a recuperação 

de aprendizagem dos discentes que, por diversos motivos, têm apresentado 

dificuldades de adquirir conhecimentos durante o processo de ensino e aprendizagem. 

Considera-se que há um discurso das políticas públicas, das leis educacionais e do 

poder público, no que tange à busca de garantir a aprendizagem de todos os alunos 

independentemente de sua defasagem curricular, dificuldades, transtornos e/ou 

deficiências. Nesse contexto, surgem os jogos educativos e os softwares pedagógicos 
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como um meio de complementar, suplementar e de ampliar o conhecimento das 

crianças.  

Este fato é bem-vindo em um momento histórico de pós-modernidade em que 

a globalização e a era tecnológica, em que estamos submersos, faz-nos pensar em 

meios de promover a inserção dos alunos na era digital, somados a um ideário de 

uma escola de melhor qualidade [...] “se um objeto educacional não tiver relevância e 

efetividade, ele não exibe valor; se não tiver eficácia e eficiência, ele não exibe mérito; 

por conseguinte, se um objeto educacional não tiver relevância, efetividade, eficácia 

e eficiência, ele não exibe qualidade”. (DAVOK, 2007 p.513) Tendo em conta que, na 

pós-modernidade, a humanidade está vivendo em um contexto social marcado pela 

globalização com o domínio das tecnologias, a eficácia educacional perpassa pelo 

domínio das variadas mídias.  

É preciso lembrar que o trabalho foi desenvolvido valendo-se da pesquisa 

bibliográfica, com leituras reflexivas de Prenski (2001), Souza Lima (2010), Vygotsky 

(1994), Macedo (2000) entre outros; da pesquisa documental, por meio do Manual 

Cliquescola-2016, do Projeto Cliquescola da rede municipal de ensino estudada; dos 

registros de uma Pedagoga da rede, e, por fim, da pesquisa de campo, cujos dados 

coletados foram transcritos em um diário após ser observado o trabalho realizado pela 

Pedagoga Escolar, que utiliza a tecnologia como suporte em seus atendimentos às 

crianças com dificuldades de aprendizagem de uma escola pública municipal.  

A análise dos dados foi realizada valendo-se da abordagem qualitativa. E que, 

ao final, este trabalho possa contribuir para as pesquisas realizadas neste campo a 

fim de valorar as tecnologias como meio de facilitação do acesso ao ensino e à 

aprendizagem.  

 

2. Discussão e resultados  

Os jogos foram utilizados como meio de promoção de conhecimento e prazer, 

desde os primórdios da Educação Greco-Romana, como se pôde observar nas ideias 

de Platão.  

O interesse a esta prática desafiadora e estimulante, há muito tem permeado a 

humanidade, perpassando por gerações.  

Na contemporaneidade, a neurociência com suas contribuições afirma que se 

faz necessária a estimulação de todos os indivíduos para que estes possam ser 

emancipados e potencializados em sua aprendizagem.  

Em concordância com as ideias de SOUZA LIMA (2010), pode-se dizer que 

todo indivíduo aprende se colocado em situação apropriada para tal. É neste cenário 

prolífero que vem se desenvolvendo vários sites, softwares pedagógicos, jogos 

digitais educacionais, TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), TA 

(Tecnologias Assistivas), mídias e games. Na era da comunicação, é inadmissível que 

esta não ocorra, pois é por meio dela que se pode mediar aprendizagens, embora 

exista uma diferença significativa entre indivíduos com pouco acesso e os que não 

têm acesso algum ao mundo virtual. Prenski (2001) nos alerta que vivemos um 
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momento em que temos indivíduos “imigrantes”, que são aqueles que não nasceram 

em um mundo digital, e outros que são chamados de “nativo digital”, que nasceram 

em meio à era tecnológica da internet, tendo então facilidade de interação e interesse 

por tecnologias de informação e comunicação promovidas por laptops, computadores, 

videogames e celulares. Fato este que deve ser apreciado para que se possa efetivar 

o processo de ensino e aprendizagem dos alunos com ou sem dificuldades de 

aprendizagem na unidade escolar. 

 Assim, é inegável a importância de se promover, nos espaços escolares, ações 

que favoreçam a oportunidade de estar em contato e de se desenvolver por meio das 

mídias.  

Neste sentido, Drucker (1993) nos revela que é condição sine qua non que a 

escola promova novos espaços e formas de aprendizagem repensando as suas ações 

e missão, e afirma que “a tecnologia será importante, mas principalmente porque irá 

nos forçar a fazer coisas novas, e não por que irá permitir que façamos melhor as 

coisas velhas”. (DRUCKER, 1993.p.153). Repensar uma escola que faça do velho 

algo novo, por meio da tecnologia, não é algo simplório, afinal, a maioria dos docentes 

não possui grandes habilidades frente às demandas tecnológicas.  

Contudo, se o professor compreender e acatar, conforme Vygotsky (1989), 

quando afirma que o indivíduo aprende melhor e mais rápido quando há o interesse 

pelo objeto a ser aprendido, torna-se evidente a necessidade de que é preciso que 

todos os atores, que compõe o universo da escola, (Diretor, Coordenador, Orientador 

educacional, Pedagogo, Professores, dentre outros) estejam dispostos a transformá-

la, pois a questão de utilização e introdução de tecnologias educacionais nas unidades 

escolares se tornou imperativa à promoção do ensino-aprendizagem. E para tanto, é 

preciso buscar uma nova forma de ensinar com uma metodologia renovada sob um 

olhar diferenciado com relação às concepções que envolvem o “como mediar o 

conhecimento” de forma que este possa ser aprendido e apreendido. Segundo 

Oliveira (2012, p.01), “Na sociedade atual, fortemente marcada pelo avanço 

tecnológico, surgiram novos espaços de aprendizagem, e consequentemente novas 

formas de produção de conhecimento”.  

No município estudado o professor José P. B. B. é um exemplo de que é 

possível aproveitar esses espaços, pois seduzido pelas ideias sócio construtivistas, e 

por ter habilidades com a tecnologia, passou a utilizar vários softwares e jogos 

educativos para promover o ensino a fim de conseguir a aprendizagem de todas as 

crianças que estavam sob sua responsabilidade pedagógica.  

No final de 2015, esse professor foi convidado a trabalhar na Divisão de 

Cadastro e Tecnologia Educacional da Secretaria de Educação, onde em parceria 

com a equipe da mesma Secretaria, desenvolveu o Projeto Cliquescola. Esse projeto 

tem como finalidade a inclusão digital dos alunos, mas com ênfase em auxiliá-los no 

processo de aprendizagem.  

O projeto foi pensado para funcionar offline devido à dificuldade encontrada na 

cidade em questão, que não disponibiliza internet e/ou internet de qualidade para 

todos os bairros onde estão situadas as escolas públicas municipais. Assim, precisaria 
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promover as atividades, via computador, sem necessariamente demandar acesso à 

internet.  

O projeto foi idealizado por meio da reunião de diversos softwares e jogos 

educativos encontrados na internet, somados a outros criados pela equipe da divisão 

tecnológica no município para ajudar na construção e no desenvolvimento de 

habilidades e competências do alunato. [...] o projeto foi elaborado, reunindo em um 

só lugar através de links off-line, diversos softwares e jogos educativos 

disponibilizados em milhares de sites da Internet de outros especificamente de autoria 

dessa divisão para fornecer um suporte de apoio ao educador a qual terá a opção de 

incrementar e enriquecer seu plano de aula, unindo a parte lúdica dos softwares 

pedagógicos e o uso das mais diversas ferramentas tecnológicas existentes nas 

Unidades Escolares aos conteúdos trabalhados em sala de aula. (Projeto Educacional 

Cliquescola, 2016)  

Vale ressaltar que, segundo a equipe que elaborou o Cliquescola, este foi 

testado com sucesso no Windows XP e 7 com navegador Mozilla Firefox e os 

complementos flash player e java atualizados. Esse projeto, em sua primeira versão, 

tem a intenção de interligar a tecnologia ao currículo da rede municipal se valendo dos 

jogos digitais off-line a fim de garantir o direito instituído na Constituição Federal de 

1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, que asseguram o direito à 

educação de qualidade para todos com a promoção do desenvolvimento humano 

pleno, além de se valer de metodologias atuais e renovadoras com o ideal de facilitar 

a aquisição do conhecimento formal socialmente acumulado. Por isso, o projeto 

Cliquescola foi desenvolvido numa perspectiva tecnológica multidisciplinar para 

auxiliar a gestão da aprendizagem de forma eficaz e diversificada com o intento de 

atender aos alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental I, com os conteúdos 

organizados e selecionados de forma criteriosa, observando as áreas do 

conhecimento da matriz curricular, previstas no plano de metas de cada ano em curso 

da rede municipal, como exposto no quadro 1 abaixo. 

                                      

Quadro 1- Áreas do conhecimento 

 

 

Áreas do conhecimento 

Conteúdos (opção de busca do Cliquescola) 

Artes Linguagem Matemática Ciências Geografia História Música 
Raciocínio 

Lógico 

Cores Segmentação Estimativa Reciclagem Localização Tempo Roda Sequência 

Desenho Produção T. Fração Sistema solar coordenadas Família Folclórica Jogos 

 Pontuação Geometria 
Corpo 

humano 
Área urbana  Pedagógica  

 Alfabetização Medidas Flora Área rural  Cantigas  
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Interpretação 

textual 
Perímetro Alimentação Mapas  

Notas 

Musicais 
 

 Opostos 
Sistema 

Monetário 
 Trânsito  

Sons 

 
 

 Ortografia Numerais    Piano MX  

 Gramática Operações      

 Textos Grandezas      

  Par e impar      

  Porcentagem      

  Tabuada      

  
Gráficos e 

tabelas 
     

Fonte: elaborada pela autora 

Como já disposto no artigo, até o presente momento, o Cliquescola foi criado 

com o desígnio de articular os recursos tecnológicos ao currículo a favor da 

aprendizagem em sala de aula com 172 opções de atividades que se desdobram em 

vários outras, envolvendo estratégias variadas para desenvolver pontos importantes 

do currículo instituído.  

Entretanto, nas escolas públicas municipais existe um profissional cujo cargo 

se chama Pedagogo, que trabalha com os alunos com problemas de aprendizagem 

escolar, transtornos e deficiência. 

No início de 2016, uma das pedagogas se dispôs a trabalhar com a tecnologia 

com 16 alunos que iniciaram o primeiro ano (entre 06 a 07 anos de idade) e que ainda 

não reconheciam as letras do alfabeto e nem as letras do seu próprio nome. Esse fato 

indicaria um atraso na aprendizagem, pois, segundo o plano de metas educacionais 

do município, as crianças nessa fase já deveriam escrever o seu nome completo sem 

o apoio do crachá, reconhecer todas as letras e compreender o nível silábico.  

Segundo Nogueira e Silva (2014): No Nível Silábico - A criança já começa a ter 

consciência de que existe uma relação entre fala e escrita, entre os aspectos gráficos 

e sonoros das palavras, tentam dar valor sonoro a letras e sinais para representar as 

palavras, para cada sílaba pronunciada o indivíduo escreve uma letra (uma letra para 

cada sílaba), ou para cada palavra numa frase dita. E nesse nível a criança ainda 

utiliza o critério quantitativo e qualitativo, apresentados no nível pré-silábico. (p.2)  

Segundo consta nos documentos da Pedagoga, os trabalhos tiveram início no 

final do mês de abril com as 16 crianças divididas em grupos, para serem atendidas 

pela profissional durante trinta minutos, de segunda a sexta-feira, no mesmo turno de 

aula. A princípio, foram feitas avaliações diagnósticas do perfil pedagógico de cada 

aluno, pelo Pedagogo escolar, e pode-se perceber as principais defasagens das 

crianças, construindo, assim, um plano de ação para trabalhar com os discentes 

utilizando como estratégia o Cliquescola, a saber:  
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O “ABCdário” para a alfabetização: é um jogo que explora a oralidade, a leitura 

e a escrita dos alunos. A principal habilidade a ser desenvolvida é compreender e 

reconhecer as letras e conhecer gradativamente o sistema de escrita.  

Seguindo a mesma premissa, foi utilizado o jogo “Identifique as letras do 

alfabeto com o Pooh”, cujo principal objetivo é compreender o sistema de ordem 

alfabética. Na sequência, foi trabalhado o “Jogo da memória com o alfabeto” com a 

intenção de memorizar o alfabeto no que se refere às letras e seus fonemas e, 

gradativamente, ir conhecendo e utilizando o sistema da escrita alfabética.  

Essas atividades apresentavam-se de forma lúdica, dinâmica e de forma 

sequencial, do mais simples ao mais complexo, em que o indivíduo repetia várias 

vezes a mesma atividade, sem se dar conta, tal era o prazer e a motivação a que 

estava submerso ao realizá-las. Pondera-se ainda que o movimento de sair da sala 

de aula e explorar outros espaços e mídias também trouxe ganhos aos discentes da 

“era digital”. Desta forma, o aluno tem mais condições de criar memória, consciência 

fonológica e simbólica. Em concordância com Souza Lima (2010, p.27), “Apropriar-se 

de um sistema escrito e ser capaz de compreender o que ele significa depende de 

formar na memória os conceitos de cada componente do sistema, da letra ao texto.” 

Ou seja, cada letra deve ser ensinada, pois será aprendida de maneira distinta, sendo 

que, estudos da neurociência já comprovaram que para aprender é preciso criar 

memórias e para criá-las a repetição faz-se necessária. Ainda para a apreensão das 

letras do alfabeto, foram utilizados os seguintes jogos: “Acorde os pássaros colocando 

o alfabeto em ordem”, “Identifique as letras do alfabeto nas bolhas de sabão”, “Escreva 

as letras que faltam no alfabeto”, “Coloque as letras na ordem correta”, “Coloque as 

letras do alfabeto no lugar certo”, “Coloque corretamente as letras do alfabeto na 

cobra”, “Jogo das letras-animais”, “Jogo da memória com alfabeto e o Bingo de letras”.  

Todos estes jogos foram utilizados para o domínio do alfabeto e para o 

conhecimento gradativo do funcionamento do sistema de escrita alfabética. Observa-

se ainda que foram mediadas pelo Pedagogo, por meio dos jogos, questões que 

envolvem a identificação, o ordenamento, a sequência e a leitura das letras do alfabeto 

para auxiliar e reforçar a memorização das letras quanto aos símbolos e signos.  

O domínio da escrita é fundamental para que o indivíduo possa garantir o seu 

direito social de se emancipar tendo um caráter revolucionário. Para Vygotsky (1994) 

Geralmente se considera que a história da humanidade começa com a descoberta do 

fogo, mas o limite que separa a forma inferior da existência humana da superior é o 

aparecimento da linguagem escrita. O fato de fazer um nó como elemento para 

recordar algo foi uma das formas mais primárias da linguagem escrita e que teve papel 

enorme na história da cultura e da história do desenvolvimento da escrita.  

O começo do desenvolvimento da escrita se apoia em meios auxiliares da 

memória semelhantes ao nó. (Vygotsky, 1994.p.57) Com a utilização desses jogos, 

de forma sistematizada e diária, somados às intervenções e desafios que o Pedagogo 

promovia durante a utilização dessa tecnologia, das 16 crianças, 12 passaram a 

dominar as letras do alfabeto em duas semanas e meia, as quatro restantes 
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precisaram de um pouco mais de tempo. Em um mês, todas as crianças conseguiam 

reconhecer, nomear e utilizar as letras do alfabeto.  

Na sequência, o Pedagogo se valeu dos seguintes jogos para dar sequência 

ao ensino do sistema alfabético: “Coloque as letras em ordem e monte as palavras”, 

“Alfabeto móvel digital”, “Brincando com o alfabeto-letra inicial das palavras”, 

“Brincando com as letras e formando palavras”. O objetivo desses jogos, segundo o 

manual Cliquescola, é despertar no aluno a percepção do valor sonoro de cada letra 

e sílaba para formar palavras de acordo com a ilustração. Além disso, espera-se 

desenvolver habilidades como ler e escrever gradativamente de forma convencional, 

compreendendo o sistema de ordem alfabética, bem como o funcionamento do 

mesmo sistema; e ainda identificar a sílaba como unidade fonológica compreendendo 

que as palavras são compostas por unidades sonoras que podem ser pronunciadas 

separadamente. Para o aluno é fundamental que, após dominar as letras do alfabeto, 

ele possa começar a compreender a formação das palavras de acordo com o léxico, 

com a fonologia e com a morfologia das palavras. Segundo Souza Lima (2010, p.11), 

“As dimensões do léxico, fonologia e morfologia estão muito próximas na escrita, uma 

vez que o objetivo para o aluno é desenvolver o léxico (vocabulário) e se apropriar da 

“escrita da palavra” de acordo com as normas do sistema [...].”. Ou seja, é preciso que 

se compreenda a formação das palavras para ampliar as possibilidades de aquisição 

do sistema da língua escrita.  

Após o oferecimento das atividades supracitadas, segundo os registros da 

Pedagoga, 14 alunos no final do mês de agosto compreenderam o sistema da língua 

escrita e dois ainda precisaram de um pouco mais de estimulação. Ainda consta nas 

anotações que os jogos proporcionaram meios para que a profissional pudesse 

desafiar os discentes mediando o conhecimento e auxiliando na construção de 

sinapses e, consequentemente, na promoção da aprendizagem. Ainda em 

concordância com Souza Lima (2010, p.8), “O cérebro tem uma plasticidade muito 

grande. Plasticidade é a possibilidade ampla de formação de conexões entre 

neurônios a partir das sinapses. Isso significa que o ser humano tem uma grande 

capacidade de aprender.” Ainda foram oferecidos os jogos “Jogo insira vogais e forme 

palavras”, “Jogo de sílabas”, “Arraste as sílabas e forme palavras” e “Bingo de sílabas 

simples”. Todos esses jogos possuem a intenção de desenvolver a leitura e a escrita 

alfabética, ampliando a possibilidade do discente em adquirir o sistema convencional 

de escrita.  

Segundo Nogueira e Silva (2014) No nível alfabético a criança precisa perceber 

que a escrita é uma representação da fala, porém algumas palavras não podem ser 

escritas da forma que pronunciamos [...] Neste nível o alfabetizador pode proporcionar 

que os alunos observem as normas convencionais da língua, propor situações que os 

alunos ponham em jogo, para aprender aquilo que eles não sabem, e incentivar a 

leitura por parte dos alunos para que assim possam conhecer as regularidades e 

irregularidades da língua. (p.6)  

Os jogos contidos no Cliquescola ampararam as mediações desafiadoras da 

Pedagoga, conforme descritos nos relatos desta, e, ao final de setembro, das 16 
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crianças que iniciaram os atendimentos, 15 estavam no nível alfabético e uma estava 

perto de conquistá-lo. É preciso considerar também que os discentes continuaram no 

processo de alfabetização tanto em sala de aula quanto no atendimento pedagógico. 

É inegável que o Projeto Cliquescola foi uma estratégia que, somada às intervenções 

e mediações do Pedagogo, surtiu resultados significativos melhorando o desempenho 

escolar dos discentes. Além disso, as funções executivas superiores foram 

trabalhadas durante todo esse processo com o Projeto. Segundo Arruda (2014, p.5), 

“[...] funções executivas são o conjunto de habilidades mentais que regulam nosso 

comportamento e pensamento a partir de experiências passadas, com o objetivo de 

realizar ações no presente ou atingir metas futuras”. Por isso, é tão importante que 

elas sejam desenvolvidas, e os jogos digitais têm condição de aperfeiçoar habilidades 

das funções executivas superiores. 

Ainda segundo Arruda (2014), as funções executivas podem ser comparadas à 

equipe, em que cada um desempenha a sua função para ganhar o jogo. Essas 

funções podem ser desenvolvidas quando promovemos situações em que é possível 

que o indivíduo possa ter um objetivo e planejar sobre ele, organizando as ações, e 

que ainda consiga iniciar, focar, perseverar, monitorar, flexibilizar, inibir, regular e 

operacionalizar situações de aprendizagem com prazer e interesse promovidos pelos 

jogos. Ainda de acordo com Arruda (2014), as funções executivas precisam ser 

expandidas e aprimoradas, pois são essas funções que nos diferenciam dos outros 

animais. Observa-se que, ao jogar, o indivíduo precisa mobilizar várias funções 

cerebrais, inclusive as executivas, pois é preciso “iniciar” em tempo e de forma precisa. 

Em seguida, é preciso planejar as estratégias para atingir a sua meta no jogo digital, 

que mobiliza ainda a capacidade de organizar as ideias e ações para conseguir 

realizar o desafio do jogo. É preciso focar, perseverar e monitorar (outras funções 

executivas) para atingir todas as etapas do jogo. Observa-se que o jogo ainda ampara 

no desenvolvimento da aptidão de pensar antes e durante o agir e, por fim, auxilia na 

disposição de alternar o foco e acondicionar no cérebro informações, mantendo-as na 

memória para realizar as atividades. Considera-se ainda que a atenção é um 

comportamento que precisa ser educado e ampliado, pois como afirma Souza Lima 

(2010, p.23), “A aprendizagem depende da intensidade da atenção. Essa intensidade 

depende do interesse e, também, da emoções.” Ou seja, a atenção, a emoção, a 

memória e a concentração precisam ser educadas, treinadas e vivenciadas por meio 

do interesse da criança que se encanta com as tecnologias. Finalmente, percebe-se 

o grande valor que há para a aquisição da linguagem oral e escrita, a variedade e 

diversidade de desafios e situações-problema, em concomitância com o treino, que é 

proporcionado por meio dos softwares e jogos digitais tais como esses estudados 

neste trabalho. 

3. Considerações Finais 

Refletindo sobre todas as questões postas, percebe-se que o aluno atual possui 

um novo perfil e interesse em uma sociedade modificada pelos meios tecnológicos. 
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Esses meios precisam ser aproveitados em uma perspectiva prático-pedagógica 

ressignificada e isso, sem dúvida, pode auxiliar os alunos com problema de 

aprendizagem.  

Não se quer afirmar com esta assertiva, na positividade ingênua, que só por 

meio dos softwares educacionais e dos jogos digitais conseguir-se-á resolver todos 

os problemas de aprendizagem, porém, faz-se necessário considerar que é um meio 

promissor para complementar e suplementar a aprendizagem dos discentes. A 

tecnologia por ela só exerce a mesma função de um professor que só transmite a 

informação.  

O diferencial demonstrado neste trabalho foi a tecnologia (jogos digitais) 

somada à intervenção da Pedagoga que, em concomitância, conseguiu fazer com que 

os discentes adquirissem a compreensão do sistema de escrita silábica (da linguagem 

escrita), sendo uma facilitadora em todo o processo.  

Considera-se também que a aprendizagem, fundamentada em jogos digitais, 

tende a ser efetiva, pois por meio deles, o indivíduo sente-se motivado, desafiado e 

ator em todo o processo, mobilizando as suas funções executivas superiores e 

realizando sinapses cerebrais; e em decorrência disto a apreensão do aprendizado. 

Percebe-se, com as descobertas da neurociência, que é de grande valia proporcionar 

momentos em que os discentes possam colocar em “xeque” o que sabem, isto é, 

concorrer para que a metacognição possa aprimorar o conhecimento.  

Observa-se, ainda, que os jogos contribuem para o aperfeiçoamento das 

funções executivas superiores, criando possibilidades de conquista da aprendizagem 

da linguagem oral, escrita e matemática. Por fim, essas tecnologias estão à disposição 

dos profissionais da educação a fim de auxiliá-los nos processos de ensino-

aprendizagem. Todavia, cabe àqueles signatários a responsabilidade de contribuir 

com as adequações dos softwares às suas realidades sempre que perceberem que 

tais meios virtuais não estejam correspondendo aos fatos em sala de aula, isto é, não 

esteja havendo um “isomorfismo”, como diria Wittgenstein (1994), ou seja, um perfeito 

alinhamento entre a linguagem virtual e as atitudes do aprender, mediadas pelo 

Professor e/ou pelo Pedagogo. Por isso, a formação e o aprimoramento de ambos 

também são necessários, bem como uma escola que consiga salvaguardar as 

possibilidades e direitos de todos (profissionais e alunato), garantindo a tão sonhada 

conquista da qualidade na educação.  
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JOGOS DIGITAIS A FAVOR DA RECUPERAÇÃO DE 

APREDIZAGEM ESCOLAR 

DIGITAL GAMES IN FAVOR OF SCHOOL LEARNING 

RECOVERY 

 

 

Abstract:  

This article intends to investigate and reflect, in the light of neuroscience, on the 

contributions of educational software and digital games, which compose the project 

titled Cliquescola, used by teachers in municipal schools of a city in São Paulo 

state/Brazil, to help in knowledge acquisition and in the recovery of students' learning. 

For that, bibliographical research was used, in order to give a theoretical basis to the 

work; documentary research, which corresponds to the knowledge of the Project; 

Cliquescola manual and, in a capillary way, teacher’s records to observe what and how 

actions were taken. It is understood that this strategy is of great value for the learning 

of students, in literacy stage, because, having as support digital educational games 

and pedagogical software to supplement the process, both in teaching and learning, is 

a main issue to guarantee the development of higher executive functions, of pleasure, 

motivation and playfulness at the same time knowledge acquisition occurs. 

Keywords: Digital Games; Neuroscience; Learning 
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PINTEREST – PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE 

SEU POTENCIAL PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE 

LÍNGUAS 
 

Marilene Santana dos Santos Garcia 1 

Luana da Silva Santana Martins 2 

 

 

Resumo:  

Este artigo apresenta parte dos resultados de uma pesquisa realizada entre 

professores de línguas estrangeiras sobre o uso de recursos de aprendizagem de 

línguas estrangeiras das TICs (Tecnologias de Informação e comunicação). Foram 

aplicados questionários exploratórios para levantar percepções sobre os recursos 

potenciais de ensino e aprendizagem presentes no Pinterest. Os dados apontam para 

uma nova geração de professores, que a partir do uso constante de redes sociais, 

aplicativos em dispositivos móveis, ampliam seus domínios para o âmbito profissional 

na troca de experiências, aquisição de fontes de conteúdo, amparados por processos 

de colaboração e interação no ambiente da rede social Pinterest. 

 

Palavras-chave: Pinterest.  Recursos de imagens no ensino. Aprendizagem e ensino 

com TICs 

1. Introdução  

  As redes sociais devem ser vistas como espaços mais naturais e reais para 

promover as mais variadas formas de aprendizagens, na medida em que são 

utilizadas como espaço da colaboração, pela maneira em que democratizam seu uso, 

tanto professores quanto estudantes têm seus acessos, validam seus recursos e 

amplificam a criatividade autoral desses atores, que trocam atuam, criticam, aprovam 

ou desaprovam. Assim, esse estudo analisa a rede Pinterest e busca apontar seus 

usos em favor de aprendizagens e ensino de línguas.  

2. Redes Sociais como espaço privilegiado de interações 

As redes sociais ocupam um espaço cada vez mais representativo nas relações 

do âmbito social, comunicativo, profissional e educacional. A característica 

educacional do Pinterest emerge, justamente, por meio da atuação das pessoas com 
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Morumbi – SP. Contato: luana.santana09@gmail.com. http://lattes.cnpq.br/1831787266658242. 
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propósitos colaborativos, participativos e interativos. Atualmente existem redes sociais 

focadas em diferentes interesses de interação, que se amplificam na medida em que 

as pessoas atuam nessas redes e, consequentemente, descobrem e desenvolvem 

novos hábitos sociais, interligando interesses pessoais, privados, empresariais e 

profissionais. Há redes de amizades, como o Facebook, de fotos como o Instagram, 

de vídeos como o Youtube, de relacionamentos profissionais, como o LinkdIn, de 

microbloggings como o Twitter, com assuntos focados no momento, bem como para 

troca de fotos, imagens e vídeos, acentuando o valor de recursos audiovisuais, como 

é o caso do Pinterest. 

Em seu status de rede social, o Pinterest apresenta ferramentas de interação, 

publicação e comentários baseados no encontro de variadas fontes de conteúdos, 

abrindo-se como um grande potencial de práticas que se enriquecem pelas 

experiências, troca de materiais, em fotos e vídeo, em diferentes comunidades, entre 

elas de professores, presentes localmente ou em qualquer lugar do mundo. 

3. O que é o Pinterest 

O Pinterest é uma rede social com comunidades de seguidores que buscam, a 

partir de seus interesses, a interação de imagens e vídeos. O termo Pinterest, advindo 

do inglês, é formado pelas palavras pin – pino/ alfinete – e interest – interesse. Trata-

se de uma rede aberta, mas o principal foco é expor interesses individuais sobre 

diferentes assuntos, encontrando seguidores desses mesmos gostos e ideias, já 

dispostos em categorias ou, assim denominados, painéis. Os participantes podem 

escolher os denominados painéis já existentes para seguir ou mesmo criar seus 

próprios. 

No ano de 20143 o Pinterest foi a rede social que mais cresceu no mundo, 

segundo dados do GlobalWebIndex, que explora perfis e comportamentos de públicos 

nas redes sociais. Na referida pesquisa observou-se não só que houve crescimento 

do número de novos usuários, como também crescimento na sua participação ativa, 

traduzindo o que melhor pode-se extrair das redes sociais, que é seu potencial 

interativo visando a diferentes finalidades e interesses, que passam pelo contexto 

privado e se expande para contextos de trabalho e de aprendizagem. 

                                                           

3 GlobalWebIndex: http://www.globalwebindex.net/blog/pinterest-was-the-fastest-growing-social- 

network-in-2014 - acessado em 01/06/2015. 

http://www.globalwebindex.net/blog/pinterest-was-the-fastest-growing-social-network-in-2014%20-%20acessado%20em%2001/06/2015
http://www.globalwebindex.net/blog/pinterest-was-the-fastest-growing-social-network-in-2014%20-%20acessado%20em%2001/06/2015
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Funcionamento do Pinterest 

FIGURA 1- Funcionamento do Pinteres 

 

Os programas de navegação da internet, os browsers, já trazem uma 

ferramenta  que permite detectar, marcar e fazer o redirecionamento de imagens para 

a adição de pins – o botão Pin-it – para fazer o upload a pin, esse mecanismo facilita 

compartilhar imagens de forma mais ágil nesta plataforma. A vantagem já se percebe 

a partir da própria navegação realizada nos sites, em que se pode diretamente 

compartilhar estes conteúdos de interesse e já redirecioná-los ao painel selecionado 

para compartilhá-lo. 

Conceito de pins (pinos) e de boards (paineis) presentes no Pinterest 

Os pins são a própria publicação de imagem ou vídeo num dos painéis de 

interesse presentes na rede social do Pinterest, já os painéis são uma macro categoria      

que abarca as inserções e as interações por meio dos pins. Eles podem conter 

arquivos de fotos, vídeos, tutoriais, gifts animados e infográficos. O usuário, ao 

acessar   o pin, poderá ir para o link de onde foi retirado o conteúdo, compartilhar no 

Facebook, Twitter ou Google Plus, curtir ou enviar uma mensagem direta para o 

“pinador” e salvar o pin em seu painel – “repinar”. 

A plataforma do Pinterest já sugere alguns painéis, mas estes podem ser 

alterados. Não se impõe um limite para a sua criação, pode-se adicionar na interface  

da rede social quantos se queira trabalhar. O importante é que quando as imagens 

são postadas nos diferentes murais do Pinterest, pode-se remeter os usuários da rede 

aos seus sites de origem dessas imagens, testando de alguma forma sua fonte, sua 

credibilidade, expandindo as informações presentes no site, que foram despertadas 

pelo acesso à imagem inicial. 

O pin, que em português pode ser traduzido por “pino”, denomina-se a forma 

de publicação em um do paineis desta rede social. Esses painéis são criados pelos 

participantes da rede, ficando a critério de cada um sobre como categorizar os temas 

em que as imagens/ vídeos serão inseridas. 
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A funcionalidade interativa é semelhante à da rede social do Facebook, em que 

se pode expressar se curtiu ou não e tecer comentários sobre as experiências com 

este tipo de imagem no ambiente de ensino, por exemplo. 

           Interação e colaboração 

O diferencial colaborativo provoca naturalmente a expansão de conteúdos 

áudio- visuais, bem como desencadeia a descoberta de informações guardadas em 

sites, cujo  acesso seria até então possível pela influência e orientação das máquinas 

de busca24, que oferecem ações individualizadas, não necessariamente coletivas ou 

interconectadas por uma rede de interesses. O Pinterest faz a difusão destas 

informações categorizadas por outras redes sociais, como o Facebook e Blogger. Esta 

plataforma também se destaca por ser uma rede das redes sociais de produtos 

audiovisuais, com o diferencial de incorporar elementos interativos, opinativos e de 

compartilhamento. 

A via de comunicação no Pinterest segue um conceito de colaboração, 

retroalimentado por imagens/ materiais em audiovisual já disponíveis na internet, mas 

que, ao serem realocados para o espaço da rede social, geram novas tramas e  

abordagens para quem se torna um usuário atuante e colaborativo. Assim, ele 

funciona como uma vitrine de imagens que estão nos websites dispostos na internet, 

dispersos, projetando-se novas reconexões de interesse, produzindo novos 

conhecimentos. 

Por se  tratar de um espaço de colaboração, em que a publicação de vídeos e 

imagens levam a produzir interconexões, consequentemente, seus participantes, no 

papel de professores, são conduzidos a expor inclinações, tendências e motivações 

da vida real cotidiana, a partir desses materiais audiovisuais publicados, como no 

campo da moda, gastronomia, viagens, decoração, compras, festas, entre outros, 

para o âmbito do ensino de línguas. Este aspecto, quando operado no contexto de 

ensino e aprendizagem de línguas, reforça participações de comunidades de 

professores, alunos  e gera novas comunidades em torno da disposição e vontade de 

aprender línguas. 

No referido âmbito, o objetivo é seguir pessoas que tenham experiências 

similares no fazer educacional, porém que possam adicionar novas experiências e 

perspectivas, fazendo fluir uma rede de informações, predominantemente visuais e 

que tenham características que gerem comentários, indicações, orientações 

promovendo seu uso e a expansão, reforçando redes de conhecimento. 

A formação de redes é uma prática humana muito antiga, mas as 
redes ganharam vida nova em nosso tempo transformando-se em 
redes de informação energizadas pela internet. As redes têm 
vantagens extraordinárias como ferramentas de organização em 
virtude de sua flexibilidade e adaptabilidade inerentes, características 
essenciais para se sobreviver e prosperar num ambiente em rápida 

                                                           

4 Como, por exemplo, o Google que domina a busca de informações na Web. 
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mutação. É por isso que as redes estão se proliferando em todos os 
domínios da economia e da sociedade, desbancando corporações 
verticalmente organizadas e burocracias centralizadas e superando-
as em desempenho (CASTELLS, 2003, p. 7). 

Aprendizagem por imagens 

Muitas pesquisas e campos do conhecimento dedicam-se a conhecer o poder, 

extensão e efeito das imagens (JEWITT; KRESS, 2008), seja no  âmbito pessoal, 

cultural, educacional ou social. Nelas implicam fatores relativos à memória, cognição, 

resgate e uso de informações, bem como novas aprendizagens e produção de 

conhecimento pela via não verbal. No presente estudo, observa-se o que pode 

demandar novas abordagens pelo uso de apelos não-verbais, áudio visuais, 

promovidos pelos materiais publicados no Pinterest. 

a) “Imagens têm sido meios de expressão da cultura humana desde as pinturas 

pré- históricas das cavernas, milênios antes do aparecimento do registro da 

palavra pela escritura. Todavia, enquanto a propagação da palavra humana 

começou a adquirir dimensões galácticas, já que no século XV de Gutemberg, 

a galáxia imagética teria de esperar até o século XX para se desenvolver. 

Hoje, na idade vídeo e infográfica, nossa vida cotidiana-desde a publicidade 

televisiva ao café da manhã até as últimas notícias no telejornal da meia 

noite- está permeada a mensagens visuais, de maneira tal que tem levado 

os apocalípticos da cultura ocidental a deplorar o declínio das mídias verbais 

“   (SANTAELLA; NÖTH, 1999, p.13). 

b) Martins et al. (2005) afirmam que as imagens são um importante re-

curso para a comunicação de ideias científicas em ambiente educaci-

onal. Segundo as autoras, as imagens promovem a divulgação de con-

ceitos científicos, mais fixação das ideias e da informação, do que se 

estivessem representadas somente pela linguagem verbal.  Assim, há 

um consenso entre os pesquisadores de que as imagens podem facili-

tar a aprendizagem sob o ponto de vista da memória, cultural, afetivo, 

estético bem como cognitivo5. 

Os games têm promovido algumas variáveis importantes neste sentido com o 

aporte da imagem em movimento, com comunicações não verbais em torno da busca 

de objetivos, que podem desencadear aprendizagens. No contexto educacional, 

a presença da imagem é fator preponderante dentre os fluxos informacionais, 

materializados que conduzem a construção da aprendizagem em diferentes 

linguagens. As práticas pedagógicas que buscam ampliar o aprendizado de línguas 

estrangeiras têm a imagem como fator relevante para a compreensão oral e de leitura, 

bem como para a produção escrita e compreensão gramatical. De acordo com Bohn 

                                                           

5 MARTINS et al (2005). tratam da construção e leitura de infográficos por alunos como potencial para  o ensino 

de ciências. 

https://gpesc.wordpress.com/2010/01/19/noth-winfried-santaella-lucia-imagem-cognicao-semiotica-midia-sao-paulo-iluminuras-1998/
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(2006), o uso de imagens e sons, uso de rimas, utilização de palavras-chave, 

substituição de novas palavras em um contexto enfatizam as práticas de estratégias 

de memória que auxiliam no aprendizado. 

A linguagem visual é uma forma de representação simbólica, que possibilita 

leituras, interpretações e construção de sentidos. As imagens podem ser 

representações mais próximas da realidade, ou mais abstratas, podem ser 

esquemáticas, como na forma de um infográfico, podem ilustrar e dar suporte a ideias 

tratadas pela linguagem verbal, pela palavra, e sempre estarão amparadas por 

intencionalidades, por acordos interpretativos de quem publica e de quem as lê. 

O Pinterest, nos painéis de línguas estrangeiras, é um ambiente potencial para 

a  prática de intencionalidades imagéticas com propósito de ensino e aprendizagem. 

As imagens remetem e repercutem a interpretações de vocabulário, como um 

glossário de imagens e palavras, podem transmitir narrativas, resumos, quadro 

esquemáticos, processos, representação de quadros de evolução, fenômenos da 

natureza, do espaço social e da escola. O tratamento ressignificado desses elementos 

têm a ver com o grau de comprometimento no uso interativo desta rede social, bem 

como na recontextualização de seus usos. 

As publicações do Pinterest oferecem imagens combinadas com palavras, 

visando, naturalmente, a expansão vocabular, mas, potencialmente, não poderá 

somente se restringir a isso. Essa combinação deve ser singular, oferecendo 

reprogramações de leituras em que a ordem, o tamanho dos elementos dispostos 

conduza a um conteúdo reapropriado de informações. Ler imagens é uma 

necessidade cada vez mais     demanda, amparada por legendas ou trabalhada pela 

interpretação de cores, disposições, elementos gráficos e pictóricos. Nas sociedades 

do conhecimento houve um privilégio histórico do movimento simbólico cognitivo de 

ler signos verbais e hoje isso se altera pela oferta cada vez maior de signos visuais 

que levam à leitura de artefatos representativos da civilização simbólica não verbal e 

contemporânea, muito em função de interfaces digitais. 

As TICs têm privilegiado o aspecto visual, pois agiliza ações, identificação de 

informação e atrai interesses e atenção (cores/ ícones/ símbolos), abarcando 

diferentes faixa-etárias de público, que deverão ter mais capacidade de interpretação 

e leitura de todos estes elementos, constituídos de símbolos e códigos verbais e não 

verbais. Costa et al. (2013), em estudos sobre a produção e infográficos na escola, 

acentua a necessidade de letramento multissemiótico para que os estudantes possam 

interpretar textos multimodais. 

Dados da pesquisa sobre o perfil de professores que utilizam as redes 

sociais no ensino de línguas estrangeiras. 

Apresentamos alguns dos resultados do questionário aplicado a 20 professores 

que ministram cursos para o ensino de línguas estrangeiras. Os resultados mostram 

que dos professores entrevistados, cuja faixa etária está entre 25 a 35 anos, são 

categorizados como Geração Y, e 80% são do sexo feminino. 
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GRÁFICO 1 - Condição de formação dos professores entrevistados – 

com ensino superior 

 

Dentre os entrevistados, percebe-se um alto nível de formação para 

professores de língua estrangeira, sinalizando uma tendência, em que 35% fazem 

cursos de pós-graduação lato-sensu. A amostra identificou que grande parte dos 

professores já acessou uma ou mais plataformas voltadas para o aprendizado de 

idiomas na internet ou por dispositivos móveis, como exemplo, o Duolingo, Livemocha, 

Buusu, Italki e Lang-8. Além disso, 90% usam materiais multimídia dentro da sala de 

aula. 

GRÁFICO 2 - Acesso as plataformas: Duolingo, Livemocha, Busuu, Italki e 

Lang-8 

 

Os respondentes desta amostra afirmaram utilizar com muita frequência 

recursos multimídia na preparação de suas aulas, como mostra o gráfico 3. 

GRÁFICO 3 - Recursos multimídia mais utilizados. 
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Os dados mostram ainda que 100% dos entrevistados possuem perfil no 

Facebook, seguido por 65% no Instagram, sendo o Blogger e o Twitter as redes menos 

acessadas. 85% destes docentes integram comunidades ou grupos voltados para o 

ensino de idiomas. Outros indicadores mostram que 80% dos professores já 

compartilharam/disponibilizaram materiais pedagógicos nas redes sociais e 90% já 

indicaram algum site, blog relacionado ao aprendizado de línguas estrangeiras. Esses 

resultados destacam o potencial do uso das TICS como espaço para aprendizagem 

colaborativa em ambientes abertos fora das salas de aulas presenciais ou ambientes 

virtuais criados especificamente para essa finalidade. Estes aspectos reforçam um 

diferencial para este grupo analisado de usuários já empenhados em se atualizar e 

utilizar recursos de comunicação e tecnologias em suas ações de ensino. 

 

GRÁFICO 4 - Percentual de participação dos Professores nas Redes Sociais. 

 

 

 

GRÁFICO 5 - Percentual de participação em comunidades ou grupos 

relacionados ao ensino de idiomas 
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GRÁFICO 6 - Percentual de compartilhamento de materiais pedagógicos nas 

Redes Sociais 

 

 

  

GRÁFICO 7 - Percentual de indicação ao acesso a sites, blogs e redes 

sociais. 

 

 

Dos professores abordados, 70% deles afirmaram conhecer o Pinterest e desse 

grupo (gráfico 8), 100% afirmaram seguir painéis relacionados à educação. 50% deles 

já buscaram algum conteúdo relacionado à educação e 85.7 % dos que acessam o 

Pinterest acreditam que ele pode contribuir para o aprendizado de línguas (gráfico 11). 

 

GRÁFICO 8 - Percentual de conhecimento do Pinterest. 
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GRÁFICO 9 - Painéis mais seguidos. 

 

 

GRÁFICO 10 - Busca por painéis sobre Educação. 

 

 

 

  

GRÁFICO 11 - Percentual de potencialidade do Pinterest no aprendizado de língua 

estrangeira. 

 

 

Quando perguntados sobre quais recursos presentes no Pinterest seriam mais 

relevantes como potencial de ensino e aprendizagem, 100% dos entrevistados 

reconheceram a imagem como recurso mais eficiente. Tanto para quesito estratégia 

de ensino de memória para uso de vocabulário e as estratégias sociais, na 

aplicação  deste conteúdo imagético, houve a mesma percepção, representada por 

41,7%, conforme os gráficos12 e 13: 
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GRÁFICO 12 - Percentual dos recursos multimídia mais relevantes. 

 

 

 

GRÁFICO 13 - Percentual das estratégias pedagógicas mais relevantes. 

 

 

 

Quando os professores foram perguntados sobre o que poderia ser melhorado 

nos recursos potenciais para aprendizado de línguas pelo uso do Pinterest, estes 

responderam que deveria haver uma ferramenta para organização do conteúdo por 

nível de conhecimento 66,7% e a inclusão de jogos interativos 33,3%, bem como de 

recursos de web conferência, em 17,9% (gráfico 14) 

 

GRÁFICO 14 - Grau de percepção na melhora da qualidade no aprendizado de 

línguas no Pinterest. 
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4. Considerações finais 

O estudo das percepções de professores sobre o potencial do Pinterest para o 

ensino e aprendizagem de línguas aponta que estes estão cada vez mais transferindo 

hábitos de uso de redes sociais e dispositivos móveis para o seu trabalho profissional. 

Esta forma de transferência de hábitos de redes sociais da amostra pesquisada 

pode favorecer a expansão de recursos de tecnologias nos âmbitos da aprendizagem. 

O caso estudado no contexto do Pinterest evidencia a ressignificação do uso de 

recursos audiovisuais, resgatando-se imagens/ ilustrações/ vídeos não só como 

componentes de apoio, mas intrínsecos à ação de ensinar. 

Embora a geração atual tanto de professores quanto de alunos de línguas seja 

mais preparada para dominar o mundo da tecnologia, pois se comunicam mais 

naturalmente por recursos não verbais, por imagens/ vídeos, há ainda necessidade 

de letramentos, em ambos os lados, para interpretar as funções multissemióticas 

sobre  a grande variedade de textos imagéticos e modalidades presentes nos âmbitos 

da aprendizagem com tecnologia. Neste caso, o professor deverá aprimorar seu 

discurso pedagógico, a fim de que possa incorporar mais qualitativamente tais 

recursos às suas práticas e capacitando diretamente seus alunos a interpretar as 

funções semióticas e simbólicas presentes nesses materiais. 

Os grupos de professores pesquisados (Geração Y) mostraram-se atentos a 

estas tendências, pois verificam necessidades, como a introdução de ferramenta de 

organização de painéis por nível de conhecimento de línguas dos alunos e também a 

introdução de games em uma plataforma que privilegia imagens e vídeos como é o 

caso do Pinterest na interface e configurações de sua plataforma atual. 
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A UTILIZAÇÃO DA WORDWALL COMO INSTRUMENTO DE 

GAMIFICAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR  

Jonas da Conceição Ricardo1 

Resumo: 

O presente trabalho é derivado de um projeto de pesquisa sobre a utilização da 

gamificação no processo de ensino aprendizado. O trabalho é um relato de 

experiência vivenciada em duas turmas de ensino superior nos cursos de Pedagogia 

e de Gestão ( Administração e Recursos Humanos). A pesquisa é embasada em 

uma análise qualitativa da proposta de intervenção didática desenvolvida junto aos 

estudantes dos referidos cursos  durante as aulas sendo utilizado para essa 

finalidade a metodologia de gamificação, cujo instrumento utilizado para esse fim foi 

a plataforma gamificada wordwall. Como resultado da pesquisa foi possível observar 

o quanto os estudantes estavam abertos  novas propostas de ensino, onde as

atividades foram bem avaliadas assim como a sua abordagem. Observou também,

que houve, ainda que timidamente , uma rejeição a forma como as atividades eram

propostas, o que leva a crer que ainda há  uma geração que estudantes presos a

formas clássicas de ensino.

Palavras-chave: Gamificação. Wordwall. Metodologia Ativa 

1. Introdução

O ano de 2020 nos trouxe reflexões profundas em todas as áreas, em 

especial na área educacional.  As práticas educacionais, métodos e abordagem de 

conteúdos tiveram que ser repensadas, dúvidas que pairavam sobre nosso 

pensamento como por exemplo: “se era possível de ser feitas”, “se era 

condizente determinadas abordagens”  todas foram colocadas à prova.  

A pandemia vivenciada pelo coronavírus nos trouxe grandes desafios  nos 

tirando do nosso local de conforto, nos colocando em um cenário que para muitos  

era inimaginável, educacionalmente falando, isso tanto para  os discentes quanto os 

docentes. 

1 Doutor em Ciências, Tecnologia e Educação-CEFET/RJ. Mestre em Educação Matemática - USS. 

Especialista em Teoria e Prática de Ensino da Matemática e Licenciado em Matemática (FEUC), Curso de 
Extensão em Gestão de Sala de Aula pela Universidade de Lisboa. Docente e Bolsista de Produtividade da 
Universidade Estácio de Sá, Docente da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro/SEEDUC-RJ. 
jnsricardo@gmail.com 
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As formas diversificadas das práticas pedagógicas que, no auge da 

pandemia, serviram como forma de manter o foco dos estudantes nos conteúdos 

acabaram por agregar a uma forma de ensino que está mais condizente a realidade 

cultural e educacional dos estudantes, nesse sentido que apresentado esse relato 

de experiência.  

1.1 A utilização de gamificação no processo de ensino aprendizagem 

Diversas pesquisas têm se procurando fazer estudo do aproveitamento dos 

estudantes, independentemente do nível de ensino, sobre a utilização da 

gamificação como forma de metodologia ativa, buscando assim uma maior 

compreensão e engajamentos por parte dos estudantes por meio desta metodologia. 

(FIGUEIRA, PAZ e JUNQUEIRA, 2015; MARTINS e GIRAFFA, 2016; PIMENTEL, 

NUES e JUNIOR, 2020). 

Nessa perspectiva, Figueira, Paz e Junqueira (2015) buscou conhecer o 

estado da arte sobre as publicações de artigos com essa temática, chegando à 

conclusão que pesquisas desse tipo no país ainda estão em seu início, o que 

corrobora para uma falta ainda de um fundamento sólido dessa prática pedagógica, 

deixando claro o anseio por pesquisas que venham modificar esse cenário. 

Pesquisas desenvolvidas no campo da Educação Matemática buscam 

entender as estratégias de aprendizagem que os educandos desenvolvem para 

aprender Matemática (FROTA, 2001; VAZ, 2010),  

Os conceitos desenvolvidos passam por acontecimentos oriundos de 

experimentações e descrições sobre conceitos anteriormente adquiridos, bem como 

as construções de gráficos acontecem para fornecer imagens visuais, que são 

utilizadas para verificação das afirmações e dos teoremas estudados, validando 

assim o aprendizado do conceito matemático (VAZ, 2010; DUVAL, 2004). 

Para Perrenoud e Gather (2002, p.20), uma das competências do professor 

do século XXI, ao fazer uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 

dentre outros pontos, é “comunicar-se a distância por meio da telemática e utilizar as 

ferramentas de multimídia no ensino”, o que corrobora com a nossa proposta. 

Para Dickey (2005), o processo de gamificação está pautado em três pilares: 

 As atividades focadas em metas

 O progresso do jogador

 Os mecanismos de recompensa

No entendimento de Glover (2013), assim como num processo de

aprendizagem de um estudante em sala de aula, em um sistema  gamificado ou em 

um jogo é necessário rastrear o progresso de um “jogador”, porque sem isso, seria 

impossível identificar as tarefas e metas que ainda faltam para o jogador chegar em 

uma condição de vitória (ou no caso de ambientes educacionais - aprendizagem) 

Ainda em consonância com esse pensamento, MCgonical (2012) escreve: 
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os jogos são atrativos não apenas pela atividade de jogar 
propriamente dita, mas pelo prazer e experiências proporcionados ao 
indivíduo. Podemos destacar as sensações de adrenalina, aventura, 
o desafio e o fato de estar imerso em uma atividade divertida,
sozinho ou com amigos, sem a obrigatoriedade e a imposição que
neutralizam a sensação do divertimento e prazer (MCGONICAL,

2012, p. 20).

Já Alves (2015) defende que o pensamento gamificado busca de experiências 

que venham impactar a sua performa-se. 

Em termos de aprendizagem, quando pensamos em gamificação 
estamos em busca da produção de experiências que sejam 
engajadoras e que mantenham os jogadores focados em sua 
essência para aprender algo que impacte positivamente em sua 

performance (ALVES 2015, p. 41).    

Modificar algo ou propor qualquer tipo de mudança não se faz da noite para o 

dia, entretanto, vivemos dias de constantes modificações e adaptações o que nos 

faz refletir e observar as constantes remodelagens que estão nos rodeando. Esse 

entendimento vai ao encontro do que defende Nóvoa (2001) em uma das suas 

entrevistas, há mais de 20 anos, onde o autor apresenta um pensamento 

educacional  pautado em mudanças de práticas pedagógicas enfatizado que os 

docentes devem  estar abertos às novidades e procurar diferentes métodos de 

trabalho, em consonância com esse pensamento, Ricardo e Barbosa (2013) entende 

que não há como deixar de lado, no processo educacional, a inserção tecnológica 

como parte da prática pedagógica, ainda mais se levarmos em consideração o 

momento educacional que a pandemia nos colocou, onde tivemos que nos 

reinventar em meio as nossas práticas pedagógicas. 

2. Metodologia

O presente trabalho é um Relato de Experiência, que no entendimento de 

Ludke e Cruz (2010) é um registro que é vivenciado oriundo de pesquisas, ensino, 

projetos de extensão entre outras.   

 Este trabalho foi realizado no ano de 2021 nas disciplinas  Estatística e 

Probabilidade e na disciplina Metodologia do Ensino da Matemática e Suas 

Tecnologias, já no ano de 2022 somente nesta última, em uma Universidade 

privada do Estado do Rio de Janeiro, em um total de 203 estudantes. 

A atividade foi apresentada como uma proposta de atividade gamificada, cujo 

objetivo era complementar a avaliação tradicional que constava no calendário 

acadêmico da universidade, sendo a atividade avaliada em até 30% da nota total da 

avaliação.  

Como instrumento de gamificação foi utilizado a plataforma wordwall2, sendo 

disponibilizado essa atividade para os estudantes por meio de um link no grupo de 

2 Disponível em https://wordwall.net/ acesso em 05.jun.2022 

https://wordwall.net/
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whatsaap da turma, podendo o mesmo ser feito pelo computador ou até mesmo em 

seus smartphones.  

3. A Plataforma Wordwall e as Suas potencialidades

O wordwall é uma plataforma interativa onde é possível criar jogos são 

disponibilizados tanto de maneira on-line quanto de maneira física3, essa plataforma 

nos possibilita em sua versão free criarmos até 5 jogos com uma assinatura, 

podendo escolher entre os 13 templates disponibilizados, já para assinantes há uma 

total de  20. 

      Figura 1: Logo do Wordwall

Fonte: wordwall.net 

Essa plataforma vem sendo muito utilizada, contando com aproximadamente 

33.368.00 (trinta e três milhões trezentos e sessenta e oito mil) objetos educacionais 

criados4, podendo ser utilizado os objetos já criados e disponíveis na plataforma ou 

podendo o usurário criar o seu próprio trabalho. 

Uma das vantagens da plataforma, e isso pode ser um fator que ajudou a 

impulsionar a utilização da plataforma, é a facilidade com que a mesma pode ser 

integrada com ambientes virtuais de aprendizagens, seja ele dedicado ou não 

dedicado, como por exemplo com o google classroom, uma das plataformas mais 

utilizadas na pandemia para aulas. 

3 Existe a versão free onde é possível criar jogos interativos on-line a versão paga que  dá a possibilidade de criar jogos e 

imprimir 
4 Dados extraídos do marcador de recursos criados na página inicial da plataforma em 07.jun.2022 
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Figura 2: Templates Wordwall

Fonte: wordwall.net 

Sua disponibilidade pode ser feita por meio de links ou mesmo por qrcode, 

como usado no material instrucional elaborado pela Secretaria Estadual de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro5 (SEEDUC/RJ) que fora utilizado como 

material de apoio em meio a pandemia, tornando assim o material elaborado mais 

dinâmicos, o que acabou por transformar um material disponibilizado de forma 

impressa dinâmico para os estudantes.  

Outras vantagens relevantes dessa plataforma, para quem possuí uma versão 

paga, é a opção de ter templates imprimíveis, o que facilita a utilização do mesmo 

em um ambiente onde não seja possível a utilização da internet.  

 Para esta atividade foi feito o uso do templates que simulam um jogo de 

auditório com perguntas e respostas  e um templates que simula um jogo estilo 

pac man, onde a finalidade  e se encaminhar para a resposta certa  não deixando 

que os fantasmas o encostem, pois caso isso aconteça o jogador perde uma vida. 

4. As atividades propostas e suas Análises.

A primeira atividade6 analisada foram as que se destinavam a disciplina 

estatística e probabilidade, disciplina essa comum aos cursos de administração, 

Recursos Humanos, Ciências Contábeis e Pedagogia.  

5 Disponível em  https://abre.ai/eIEk  acesso em. 15.jul.22 

6 Disponível em https://wordwall.net/pt/resource/23140710 acesso em. 15.jul.22 

https://abre.ai/eIEk
https://wordwall.net/pt/resource/23140710
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 Figura 3: Exemplo de atividade 

Fonte: dados da pesquisa 

O jogo foi disponibilizado por meio de link no grupo de WhatsApp da turma, 

podendo o mesmo ser feito tanto pelo celular quando pelo computador. 

A atividade possuía 10 questões objetivas com 4 opções de resposta e um 

tempo de 30 segundos para a sua resposta, onde com o passar do tempo a barra de 

tempo ia diminuindo. O jogador pontua  quando acerta a questões e ao responder 

mais rápido, o tempo que sobra dos 30 segundo que ele tem como tempo para 

responder cada questão volta para ele em forma de pontuação.  

Ou seja, o jogador, o  estudante pontua ao responder a resposta certa, bem 

como quanto mais rápido ele for, maior será o seu score. 

    Figura 4: Exemplo de atividade 

Fonte: dados da pesquisa 

 Na figura 4, há uma imagem ilustrativa, que serve apenas de “enfeite”, porém 

em alguns casos é possível colocarmos a imagem como suporte para a questão, o 
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que irá torná-la uma complementação ao comando dela, conforme podemos 

observar na figura a seguir. 

Figura 5: Exemplo de atividade

Fonte: dados da pesquisa 

Na figura 5, podemos observar que sem a imagem o enunciado da questão 

fica sem sentido o que iria impossibilitar aos estudantes responder corretamente à 

questão.  

Alves (2015) entende que a gamificação é uma importante estratégia que 

pode contribuir com o processo de ensino e aprendizagem de conceitos 

matemáticos, isso corrobora com o pensamento de Novoa (2001), no que tange a 

mudança de postura educacional.  Os conceitos matemáticos, podem e devem ser 

abordados de maneira a privilegiar essa geração  que  tem na tecnologia o seu 

apoio educacional, o que acaba fazendo com que haja a necessidade da mudança 

de um paradigma educacional bem como a sua abordagem.  

 Para a disciplina Metodologia do Ensino da Matemática e Suas 

Tecnologias, foi  utilizado em um primeiro momento um templates diferente, 

conforme a figura 6. 
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Figura 6: Exemplo de atividade

Fonte: dados da pesquisa 

Esse template não se mostrou útil, pois os estudantes em sua grande maioria 

faziam uso do jogo por meio dos seus smartphones o que prejudicou na jogabilidade 

dele, sendo necessário fazermos uma adaptação para o template que fosse mais 

condizente com o meio de plataforma que os estudantes usariam para jogar.  

Nesta proposta, o jogador deveria ler o comando da questão e se direcionar a 

uma das respostas fazendo uso do mouse, caso estivesse usando o computador ou 

seu touch screen caso estivesse usando o seu smarthone. Com isso voltamos o 

mesmo template7 que fora utilizado na outra disciplina, o templates que simulava o 

jogo de perguntas e respostas. 

Monte, Barreto & Rocha (2017), defende que em uma proposta gamificada, 

deva existir não só engajamento como sistema de recompensas, ensino colaborativo 

e principalmente jogabilidade, o que claramente, por meio dos questionamentos dos 

estudantes foi percebido que esse template, para essa proposta não proporcionava, 

contribuindo assim para uma melhor escolha.  

Figura 7: Exemplo de atividade

Fonte: dados da pesquisa 

7 Disponível em https://wordwall.net/resource/22732944 acesso em 15.jul.22 

https://wordwall.net/resource/22732944
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Esse template, corroborando com que defende Monte, Barreto e Rocha 

(2017), tem a possibilidade de o jogador ter uma pontuação extra, por meio de uma 

rodada bônus, sendo essa proposta de jogo encontrar uma carta com uma 

determinada pontuação, podendo o jogador encontrar também uma carta que tire 

ponto deles. 

Figura 8: Exemplo de atividade bonus

Fonte: dados da pesquisa 

O jogo em questão  proporciona  os três pilares defendidos por Werbach e Hunter 

(2012), sendo elas . 

 Mecânica São as regras do jogo, assim como o seu funcionamento , elas

orientam as ações dos jogadores

 Dinâmica Representam as interações entre o jogador e as mecânicas de jogo

que compõem os aspectos do quadro geral de uma gamificação

 Elementos de Jogos São os elementos que são clássicos de um jogo:

pontos, conquistas, ranqueamento entre outros

Sobre o ranqueamento, houve a possibilidade de não somente os estudantes

fazerem a verificação do seu ranqueamento, assim foi possível a visualização total 

das da pontuação obtida pelos menos, o que permitiu mensurar não somente o 

aprendizado dos alunos, de forma quantitativa quanto determinar a equivalência da 

pontuação obtida com a nota que seria acrescentada as avalições semestrais.  
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Figura 9: Exemplo de pontuação

4.2-  As análises das atividades no entendimento dos estudantes. 

Fonte: dados da pesquisa 

4.1 As atividades propostas observada sobre o prisma dos 

estudantes. 

Buscando compreender como as atividades foram recebidas pelos estudantes 

foi disponibilizado um formulário, por meio eletrônico, onde os estudantes tecerem 

suas opiniões.  

A divisão dos estudantes por curso se deu em sua maioria, 52% para os 

Estatística e probabilidade. A primeira pergunta do questionário era se “Já tinha 

feito alguma atividade em que fosse usado o conceito de gamificação (jogo)?” 

Foi respondido por 60% que nunca haviam feito atividade gamificada;  já 

quando perguntado se “ A atividade era condizente com o conteúdo abordado na 

sala de aula ?” 97%  responderam que sim,  o que mostra que o ato de propor uma 

atividade gamificada não pode apenas ser uma atividade lúdica, ela tem que estar 

pautada na proposta que vem sendo desenvolvida em sala de aula.  

Outra pergunta feita no questionário era sobre a satisfação de estar fazendo 

aquele formato de atividade. Sobre isso foi perguntado : “Na sua avaliação de 0 a 5, 

onde 0 é nada satisfatório e 5  extremamente satisfatório qual nota você daria 

?”,   no qual retornou como resposta de satisfação os seguintes percentuais:  74% 

nota 5, 22%  nota  4 ; 3% nota 3 e 1% nota 2.  
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Ainda nesse questionário, foi pedido aos estudantes que “Caso quisessem 

dizer, com poucas palavras, o que haviam achado das atividades” cerca de 80% dos 

participantes decidiram opinar, sendo pinçadas algumas dessas respostas  logo a seguir.  

 “Excelente atividade”

 “Achei bem divertida”

 “Uma boa forma de utilizar o aprendizado”

 “Muito boa e atendendo as novas demandas de ensino ... sempre atualizado

evitando de o conteúdo ficar maçante”

 “Eu gosto muito dessa proposta de game, inclusive aprendi em suas aulas a

usar e já coloco em prática com meus alunos. Eles amam e eu também! Fugir

do tradicional  é essencial para nossa aprendizagem”

 “Achei dinâmica, sou um pouco lenta para o raciocínio lógico e matemático,

mas não tive dificuldade . Acredito que o jogo seja uma estratégia  muito

interessante  para termos aula de matemática , pois esta matéria é algo que

muitas das vezes  nos inibe, a gente acha que não é capaz de responder,

mas com o jogo ficamos mais tranquilos”

As percepções dos  estudantes , aqui elencadas , mostram o como a proposta de 

intervenção educacional surtiu efeito e ajudou na compreensão do conteúdo.  

5. Considerações finais

Como descrito, a proposta educacional aqui relatada teve uma aceitação 

muito grande, ainda que ela fosse algo desconhecida para os estudantes, com isso 

a proposta cumpriu o seu papel de ajudar na compreensão dos conteúdos 

abordados. 

Ficou evidente tanto na resposta dos  estudantes como nas atividades 

apresentadas que a plataforma wordwall tem uma potencialidade grande podendo 

ser as atividades adaptadas para qualquer nível de ensino e qualquer conteúdo. 

 Inicialmente a proposta teve por finalidade ajudar a melhorar o entendimento 

dos temas abordados, ao  final de todas as atividades foi possível a observação de 

que a  proposta de gamificação não só ajudou nesse quesito como também agregou 

uma maior concentração dos participantes; uma vontade de disputa de competir o 

que no  entendimento dos próprios estudantes, participantes da pesquisa, ajudou na 

busca de uma melhor performa-se o que refletiu em uma melhor nota em suas 

respectivas disciplinas. 

Ainda assim houve pessoas que tiveram uma certa dificuldade em aceitar a 

forma como o conteúdo estivesse sendo explorado, falando frases como  

 “ não estou aqui para ficar brincando” ;

 “ quero aprender a matéria” ;

 “ não pago faculdade para ficar de joguinho”...
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Frases como essas nos leva a pensar o quão arreigados estão nossos 

estudantes na forma clássica de ensino, não se abrindo ao novo e não observando 

que houve uma mudança significativa na forma de se ensinar algo.  

Acabamos antecipando, devido a pandemia, em pelo menos 10 anos a forma 

como tratamos o ensino, a maneira como fazermos  uma abordagem educacional e 

isso pode trazer consequências em breve não para os estudantes que se negam a 

se abrir para novos modelos educacionais , bem como para possíveis filhos que  

neste momento estevam vivenciando um novo modelo educacional. 
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A UTILIZAÇÃO DA WORDWALL COMO INSTRUMENTO DE GAMIFICAÇÃO NO 

ENSINO SUPERIOR  

THE USE OF WORDWALL AS A GAMIFICATION TOOL IN HIGHER 

EDUCATION 

Abstract 

The present work is derived from a research project on the use of gamification in the 

teaching-learning process. The work is an account of experience lived in two classes 

of higher education in the courses of Pedagogy and Management (Administration 

and Human Resources). The research is based on a qualitative analysis of the 

didactic intervention proposal developed with the students of these courses during 

classes, using the gamification methodology for this purpose, whose instrument used 

for this purpose was the wordwall gamified platform. As a result of the research, it 

was possible to observe how much the students were open to new teaching 

proposals, where the activities were well evaluated as well as their approach. He also 

observed that there was, albeit timidly, a rejection of the way the activities were 

proposed, which leads us to believe that there is still a generation that students stuck 

to classical forms of teaching. 

Referências 

ALVES, F. Gamification: como criar experiências de aprendizagem 

engajadoras: um guia completo: do conceito à prática. São Paulo: DVS Editora, 

2015. 

DICKEY, M. D. Engaging by design: how engagement strategies in popular computer 
and video games can inform instructional design. In: JOURNAL OFEDUCATION 
TRAINING RESEACH AND DEVELOPMENT, 2005.  

DUVAL, R. Registros de representações semióticas e funcionamento cognitivo da 

compreensão em matemática. In: MACHADO, Silvia Dias Alcântara (Org.). 



Revista Tecnologia Educacional 

61 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 234 jul./set. 2022 p. 49 a 62

Aprendizagem em matemática: registro de representação semiótica. São Paulo: 

Papirus, 2004. 

FIGUEIREDO, M.; PAZ, T. e JUNQUEIRA, E., Gamificação e educação: um estado 
da arte das pesquisas realizadas no Brasil. Anais dos Workshops do IV 
Congresso Brasileiro de Informática na Educação, 2015. 

FROTA, M.C.R. Duas abordagens distintas da estratégia de resolução de exercícios 
no estudo de Cálculo. In: LACHINI, J.: LAUDARES, J.B. (Orgs.). Educação 
Matemática: a prática educativa sob o olhar de professores de Cálculo. Belo 
Horizonte: FUMARC, p. 89-121. 2001. 

GLOVER, I. Play as you learn: gamification as a technique for motivating learners. In: 
Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, 2013. 

LÜDKE, M. e CRUZ, G.B. da. Contribuições ao debate sobre a pesquisa do 

professor da educação básica. Formação Docente – Revista Brasileira de 

Pesquisa sobre Formação de Professores. 2010. 

MARTINS, C.; GIRAFFA, L. M. M. Gamificação nas práticas pedagógicas em tempos 
de cibercultura: proposta de elementos de jogos digitais em atividades gamificadas. 
XI Seminário SJEEC. 2015.  

McGONICAL, J. A realidade em jogo - por que os games nos tornam melhores e 
como eles podem mudar o mundo. Trad. Eduardo Rieche. Rio de Janeiro: Best 
Seller, 2012 

MONTE, W.S.; BARRETO, M.M.; ROCHA, A.B. Gamification e a web 2.0: 
planejando processo ensino-aprendizagem. Revista Holos, v. 32, n. 3, pp. 90-97, 
2017. 

NÓVOA, A. “Professor se forma na escola”. Revista Nova Escola, n. 142, maio- 
2001, pp. 13-15,. Entrevista concedida a Paola Gentile. 

PERRENOUD, M. L. P, GATHER, M. T. [Apresentação]. As competências para 
ensinar no século XXI: a formação dos professores e o desafio da avaliação 
[S.l: s.n.], 2002. 

RICARDO, J. C; BARBOSA. G. S . Representações Geométricas: Um Estudo De 
Caso: In : XI ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICAENEM, 2013, 
Curitiba. Anais do XI Encontro Nacional de Educação Matemática – ISSN 2178-
034X. Curitiba – Paraná, 18 a 21 de julho de 2013. 

WERBACH, K.; HUNTER, D. For the Win - How Game Thinking Can Revolutionize 

Your Business. Philadelphia: Wharton Digital Press, 2012. 

Vaz, I do C. s conceitos de limite, derivada e integral em livros didáticos de 
cálculo e na perspectiva de professores de matemática e de disciplinas 
específicas em cursos de engenharia, Dissertação de Mestrado, 180 fls. Mestrado 
em Educação Tecnológica, CEFET/MG-Belo Horizonte (MG) 2010. 



Revista Tecnologia Educacional 

62 

ISSN: 0102-5503 

Rio de Janeiro, RJ, nº 234 jul./set. 2022 p. 49 a 62

Como referenciar este artigo: 

RICARDO, Jonas da Conceição. A utilização da wordwall como instrumento de 

gamificação no ensino superior. Revista Tecnologia Educacional [on line], Rio de 

Janeiro, n. 234, p. 49-62, 2022. ISSN: 0102-5503. 

Submetido em: set/2022 

Aprovado em: set/2022 


