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“Se é para atacar o mal verdadeiramente pela 

raiz, então será preciso perguntar com toda a 

seriedade: como aconteceu e como acontece 

ainda que se empreguem na educação 

métodos tolos e estultos? Com certeza, pela 

razão única e exclusiva de existirem 

educadores tolos, que não são seres humanos, 

mas autômatos de métodos sob a forma de 

gente. Se alguém quer educar, que primeiro 

seja educado.” (C.G. JUNG) 



 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados do desenvolvimento de um 

Jogo Digital Didático (JDD) que visa ensinar História Indígena Brasileira, em consonância 

com as exigências curriculares das instituições de ensino. Para o desenvolvimento desse jogo, 

foi realizada uma pesquisa bibliográfica interdisciplinar pelas áreas da Educação, História, 

Psicologia e Desenvolvimento de Jogos. Construiu-se um mapeamento das gerações que estão 

em sala de aula e suas características. Investigou-se as principais leis educacionais brasileiras 

e as principais metodologias de ensino. Também foram discutidos: Jogos e Gamification. Por 

fim são apresentados os fundamentos e as etapas da construção do jogo digital didático 

intitulado “Aya e os Sete Monstros da Mitologia Tupi”, produto desta dissertação. 

 

Palavras chave: Jogos Digitais Didáticos, Ensino de História Indígena, Educação. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to present the results of the development of a Digital Didactic Game to 

teach Brazilian Indigenous History, in line with the curricular requirements of educational 

institutions. For the development of this game, an interdisciplinary bibliographic research was 

carried out in the areas of Education, History, Psychology and Games Development.  First 

this work present the generations that are in the classroom and its characteristics. We 

investigated the main Brazilian educational laws and the main teaching methodologies. Also 

discussed were: Games, Gamification and, finally, the fundamentals and the stages of the 

construction of the Digital Didactic Game titled "Aya and the Seven Monsters of Tupi 

Mythology" are presented, product of this dissertation. 

 

Keywords: Digital Games, Education, Brazilian Indigenous History 
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INTRODUÇÃO 

 

Os últimos anos estão sendo marcados por um profundo avanço das Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação (TDIC’s). No entanto, pouco se percebe a presença 

delas nas salas de aulas. A atual geração de alunos é uma geração completamente diferente da 

geração de seus professores. Conhecidos como a Geração Z, alunos que frequentam o atual 

ensino básico, são pessoas que fora da sala de aula e das escolas vivem na era digital e quando 

entraram pelos portões da escola são obrigados a viver na estrutura escolar do século XIX. 

Ainda hoje, muitos professores e gestores resistem em incluir em suas as aulas as TDIC’s e 

saírem do conforto de suas metodologias tradicionais de ensino. Essa resistência, bem como a 

falta de preparo e capacitações para utilização da mesma, vem causando uma desmotivação 

dos alunos e, junto com outros fatores, um baixo rendimento escolar. Alunos que não sabem 

ler, escrever e realizar as quatro operações básicas compõe a realidade do ambiente escolar 

brasileiro. 

A motivação é um dos principais pilares do processo de aprendizagem. Motivados 

com a metodologia empregada pelo professor, motivados a não perder nota pela pressão 

familiar, motivados a ser o melhor aluno da sala, motivados a não ser repreendido pelos pais, 

os alunos irão aprender. A motivação está diretamente ligada ao processo de aprendizagem. 

Tão eficiente quanto a motivação, os jogos têm se mostrado, desde os tempos mais antigos, 

uma boa forma de criar padrões de comportamentos relativamente duradouros, em outras 

palavras, aprender. É indiscutível a eficiência das brincadeiras e jogos no processo de ensino. 

Brincando as crianças aprendem a respeitar regras, contas matemáticas, desenvolvem 

habilidades motoras, dentre outras.  

Entender o contexto das gerações dos atores da educação pública brasileira 

(professores, pedagogos, alunos) é um dos objetivos desse trabalho. Dessa forma, através do 

censo da educação brasileira de 2016, no Capítulo 1, é discutido a existência de um gap1 entre 

os professores e alunos que, somado a outros motivos, reflete na crise educacional que o país 

está vivendo 2 . Denominado “Contexto Educacional Brasileiro”, esse capítulo, além de  

                                                 
1 A palavra “gap”, lacuna, aqui é utilizada para demonstrar o intervalo de tempo entre uma geração e outra. 

Entre os professores e os alunos. 
2 PEREIRA (2011), MACHADO (2007) e NOVAES (2000). 



4 

  

 

apresentar um contexto geral dos professores e alunos que estão em sala de aula, apresenta 

também as principais legislações e programas que incentivam e ganratem o acesso dos 

agentes educacionais as TIDIC’s, conflitos referentes a metodologia tradicional de ensino, e 

uma breve discussão sobre o uso das tecnologias digitais na educação. 

Contextualizada a educação pública, focada nos conflitos de gerações, o Capítulo 2, 

aborda o desenvolvimento do jogos e seus conceitos. Assim, nesse capítulo são apresentados 

os principais conceitos sobre jogo, sua definição e fundamentos. Este capítulo também 

apresenta as concepções sobre jogos digitais e jogos didáticos.  

Com os conceitos de jogo estabelecidos, coube ao Capítulo 3 apresentar como ocorre o 

processo de aprendizagem a partir dos jogos digitais. Para isso, são apresentadas pesquisas no 

campo da Psicologia da Aprendizagem e Motivação, Metodologias de Ensino e 

Aprendizagem.  

No Capítulo 4 são trabalhadas as etapas básicas do desenvolvimento de um jogo 

digital indie, etapas essas que foram seguidas no desenvolvimento do jogo digital proposto 

por este trabalho, bem como os elementos didáticos necessários para a construção de tal 

material.  

E no Capítulo 5 é apresentado o desenvolvimento do jogo digital intitulado “Aya e os 

Sete Monstros da Mitologia Tupi”, baseado no Game Design Document, documento essencial 

para o desenvolvimento de qualquer jogo digital, os objetivos do jogo, as características 

didáticas e dos personagens, a descrição das fases e o enredo do jogo. Esse capítulo também 

apresenta o funcionamento do SisCad e como ele auxilia o professor no acompanhamento do 

desempenho do aluno. 

 Por último, nas “Considerações Finais”, Capítulo 6, o leitor tem um breve resumo do 

trabalho e as conclusões sobre o desenvolvimento do Jogo Digital Didático, bem como 

perspectivas futuras que se pretendem alcançar com a conclusão desse trabalho. 

 

 

 

 

 



 

 

1. CONTEXTO EDUCACIONAL BRASILEIRO 

  

Atualmente percebe-se um déficit de aprendizagem dos atuais alunos da educação 

básica3. Algumas pesquisas, como a realizada pela OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico), apontam que essa queda no rendimento se deve pelo conflito 

das gerações, principalmente por parte dos alunos, de aprender com atual geração de 

professores que ainda resistem o uso da tecnologia na educação mesmo ela se tornando algo 

fundamental, como aponta PALFREY e GASSER (2011), para diminuir esse déficit e tornar 

as aulas pedagogicamente mais eficientes para esses alunos. Esse primeiro capítulo então 

aborda quais são as gerações que estão em sala de aula, tanto professores e alunos, suas 

características e contrastes entre si que estão dificultando o processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

1.1. As Gerações na Sala de Aula 

Antes de aprofundar os estudos sobre Gerações, é necessário compreender dois pontos 

importantes: O primeiro é que o fato de nascer em determinado ano não define se a pessoa é 

de uma geração ou outra (LIMA, 2012). O que faz a pessoa ser considerada de determinada 

geração é sua personalidade, suas características, a forma com que ela interage com os 

elementos do cotidiano e suas visões culturais (JACKSON, 2010). As pessoas que nasceram 

entre determinados períodos compartilham de personalidades e visões culturais semelhantes, 

muito devido ao contexto em que estavam inseridas no momento em que essas pessoas 

desenvolveram suas personalidades. Como afirma LIMA “é preciso compreender que cada 

geração é resultado do contexto histórico em que foi criada” (LIMA, 2012, pág. 89). 

O segundo ponto é que existem divergências entre os pesquisadores sobre as datas 

precisas para definir o início/término de uma geração. Muito devido aos pesquisadores 

considerarem diferentes fatos para determinar o rompimento de uma geração para outra como 

também o local do nascimento, ou seja, o contexto norte-americano, onde a pesquisa de 

                                                 
3  Através de uma pesquisa realizada pela OCDE avaliando os resultados do Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes (PISA) mostram uma queda de rendimento na prova em três áreas de conhecimento 

(matemática, leitura e ciências). Detalhes da pesquisa em https://glo.bo/2tSnLxM Aceesado em 31 de Julho de 

2017 

https://glo.bo/2tSnLxM
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JACKSON (2010) foi desenvolvida não é o mesmo brasileiro. Assim, para esse trabalho, 

utilizaremos as visões de Ranieri Lima (2012) e de Luiz Felipe Pondé (2015) para 

trabalharmos as definições e os conflitos das gerações no contexto brasileiro. 

 Os professores que hoje atuam no Ensino Fundamental, de acordo com o 

levantamento feito pelo Ministério da Educação entre 2015/2016 são, em sua maioria, da 

chamada geração X. Ou seja, pessoas nascidas entre o início de 1960 podendo alcançar até 

1983, de acordo com os estudos apresentados por LIMA (2012).  

 O gráfico abaixo apresenta o perfil dos professores da educação básica brasileira de 

acordo com sua faixa etária.  

              

Gráfico 1 Relação de professores por faixa etária da Educação Básica Brasileira  

                    (Censo de 2016).  Fonte: o Autor. 

 

De acordo com o censo de 2016, o Brasil possui cerca de 2,2 milhões de profissionais 

atuando na educação básica brasileira, onde 35% destes professores possuíam idade entre 30 a 

39 anos. Correspondendo a 31%, são os profissionais com idade entre 40 a 49 anos. Docentes 

com idade de 25 a 29 anos constituem a mesma margem dos que possuíam 50 a 54 anos em 

2016, ambos com 11%. Aqueles que atuavam com a idade de 55 a 59 anos representam 5%. 



 

 

Os profissionais mais jovens, até 24 anos, significam 4%, enquanto os mais velhos 

(professores com acima de 60 anos) correspondem a 3%.  

Há uma concentração de docentes nas faixas etárias de 26 a 35 anos e de 36 a 45 
anos (29,7% e 34,1% do total, respectivamente). Os professores mais jovens, com 
até 25 anos, somam 6,1% do total. Já os docentes com idade acima de 45 anos, 
correspondem a 30,1% dos professores da educação básica. A média de idade dos 
professores da educação básica é de 40,1 anos. (BRASIL, 2016, pág. 22) 

 

Analisando as notas estatísticas da educação brasileira sob a perspectiva dos estudos 

de LIMA (2012), podemos inferir que 66% dos profissionais da educação básica brasileira 

estão no que ele considera como geração X, pessoas nascidas entre 1965 a 1980. Enquanto 

aproximadamente 15% são aqueles da geração Y (1981 a 1995) e, superando a geração Y, os 

BabyBoomers (1940 a 1964) representam 19%. Veja o gráfico abaixo por geração. 

 

Gráfico 2 Geração dos professores que atuam na educação básica brasileira,               

baseado no censo de 2016. Fonte: o Autor. 

 

Dessa forma é possível ter uma percepção maior da lacuna existente entre a gerações 

dos profissionais da educação brasileira que atuam na sala de aula e os seus alunos. Os alunos 

que estão atualmente no ensino básico regular correspondem a Geração Z (1996-2010) ou 

alpha (a partir de 2010). A maior parte dos profissionais, Baby Boomers e Geração X, como 

apresentado, possuem uma resistência (PINTO, 2008, pág. 89) ao uso das Tecnologias 

19%

66%

15%

Professores da Educação Básica 
divida por Gerações

Baby Boomers

Geração X

Geração Y
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Digitais da Informação e Comunicação (TDIC’s) na sala de aula enquanto os alunos 

cotidianamente interagem com elas. Isso se deve a muitos fatores como explicado por Lauren 

Herckis (2017) em sua pesquisa, entre eles, o de “não parecer estúpido diante de seus alunos” 

(HERCKIS, 2017) por não conseguirem trabalhar com a tecnologia que está diante dele, 

como também o medo de receberem um feedback negativo dos alunos por tentarem algo 

novo. 

An anthropologist who had the unenviable task of sitting through academics’ 
meetings and reading their email chains to find out why they fail to change their 
teaching styles has come to a surprising conclusion: lecturers are simply too afraid 
of looking stupid in front of their students to try something new. (…) One of the 
stumbling blocks, she found, was that “a desire to get good [student] evaluations 
posed a risk to their willingness to innovate”4. (HERCKIS, 2017, pág. 2) 

 

Podemos perceber através da pesquisa da antropóloga Lauren Herckis que existem 

elementos que vão além da dificuldade de manusear as tecnologias por parte dos professores. 

Essas barreiras, como ego e orgulho, são as mais difíceis de superar e que impedem os 

professores de experimentarem novas maneiras de ensinar. Esses são os pensamentos não só 

dos professores, como de toda a geração (HERCKIS, 2017). Os Baby Boomers, de modo 

geral, possuem receios de interagir com novas tecnologias, como discutido a seguir. 

 

1.1.1.Baby Boomers 

Nascidos entre 1940 e 1964 os Baby Boomers constituem uma geração com valores 

bem definidos. São pessoas que se adaptaram a superar adversidades, centrada em fortes 

valores éticos e morais, muito devido aos regimes autoritários em que foram submetidos 

(1964 a 1985) no Brasil, valorização da família e do casamento enquanto instituições 

sagradas. Com um forte senso de responsabilidade pessoal pelas escolhas feitas na vida. 

(LIMA, 2010, pág. 88.)  

                                                 
4 Um antropólogo teve o difícil trabalho de assistir reuniões de professores e acompanhar a troca de e-mails 

entre eles com o objetivo de descobrir por que eles não inovam suas metodologias de ensino. A partir dessa 
pesquisa ele chegou u a uma conclusão: os professores simplesmente têm muito medo de parecer estúpidos 
diante de seus alunos se ele falhar al tentar algo novo.  Uma das dificuldades, segundo ela, era de que “o desejo 
de obter boas avaliações [dos alunos] colocava em risco sua disposição para inovar”. (HERCKIS, 2017, pág.2) 
Tradução livre.  



 

 

Essa geração cresceu no auge das restrições impostas pela ditadura militar, em meados 

dos anos 1960, a contracultura (ex: tropicalismo) e os movimentos estudantis nas 

universidades marcaram uma época de combate à pressão e à censura imposta pelo governo 

da época. A essência das letras de uma geração que não se submetia ao regime e que buscava 

quebrar paradigmas, questionar imposições do regime militar. (MÜLLER, 2010) 

No campo profissional, de acordo com Deborah Gilburg (2011), os líderes Baby 

Boomers tendem a ter uma relação de longevidade e fidelidade a sua carreira, uma resistência 

a mudanças. Tendem a conflitar com outras gerações posteriores muito devido ao fato de que 

essas futuras gerações não adotam suas decisões sem antes questioná-las. 

Os líderes “Boomers” tendem a estar casados com o seu trabalho. Assumiram 
compromisso com um mundo esforçado e competitivo 24 horas por dia e tendem a 
ter concentração de curta duração – quer seja no fim do trimestre, no ciclo 
orçamental ou no seu mandato. Esta mentalidade baseada na pressão cria um 
processo de tomada de decisões reativo que pode superar uma abordagem mais 
estratégica a longo prazo. (LIMA, 2012, pág. 88. apud GILBUR5. 2011, pág.1) 

 

A relação dos Boomers com as gerações mais novas é cheia de conflitos. Afinal o 

contexto que cada geração se desenvolveu contribui na criação desses diferentes valores. 

Esses embates se devem pela personalidade dos Baby Boomers serem “intolerantes ou 

resistentes às mudanças” (LIMA, 2012), assim, levando para o contexto educacional, 

podemos implicar que pessoas dessa geração possuem certa resistência a utilização de novas 

metodologias de ensino, e podemos incluir nisso a utilização de TDIC’s e dos Jogos Digitais.  

(...) claro que nem todos fazem parte dessa generalização, mas muitos continuam 
resistindo até hoje aos avanços tecnológicos. (...) Entre os educadores desta geração, 
existem alguns professores que infelizmente continuam seguindo o modelo 
tradicional de ensino, utilizando recursos de coerção, disciplina militar e chantagens 
com os alunos. Incapazes de lidar com novos paradigmas de comportamento social, 
restando-lhes apenas permanecer em suas “zonas de conforto. (...) Eles enxergam 
com ressalvas o irrestrito encantamento da sociedade atual diante dos meios 
“virtuais” de comunicação. (LIMA, 2012, pág.93) 

 

A geração que mais possui dificuldades em manipular o uso de tecnologias é sem 

dúvida a Baby Boomers, “são avôs e avós que pedem aos netos para ensinar a “mexer” no 

celular (quando estes são flexíveis a uso desses aparelhos), se atrapalham em operações 

                                                 
5 Leadership and Generation X - How understanding the relevance of generational dynamics can invigorate your 

leadership potential. Disponível em https://goo.gl/NT5Hje 
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básicas nos caixas eletrônicos e nem fazem questão de dominar softwares de computador.” 

(LIMA, 2012, pág. 107). Essa dificuldade em lidar com as tecnologias está diretamente 

relacionada com a falta de motivação em empregar em sala de aulas esses recursos. 

Para a Psicologia, é possível entender essa falta de motivação e até mesmo aversão ao 

uso das TDIC’s. Se observamos que os Homens reproduzem comportamentos que dão prazer 

e evitam comportamentos que proporcionam dor, sendo essa “a ideia central para muitas 

teorias da Motivação.” (GAZZANIGA, 2005, pág.284). Freud e a teoria do instinto de 

MCDougall (1908) concordam que “animais e os humanos são motivados para buscar o 

prazer e evitar a dor.” (GAZZNIGA, 2005, pág.284). Assim é possível concluir que nós, 

Homens, fazemos as coisas que nos faz sentir bem. Se alguma coisa nos faz sentir bem, existe 

grande probabilidade de a fazemos de novo. E quando fazemos algo que relatamos não gostar 

(relatos de dor, desprazer, incomodo, etc.) criamos uma resistência (aversão) àquela atividade.  

A dificuldade de manipular tecnologia e ter que se submeter ao conhecimento dos 

alunos (da geração mais nova) não desenvolve a motivação necessária para os Baby Boomers 

utilizarem tecnologia em sala de aula. Explicado por LIMA (2012), essa geração ainda precisa 

de auxílio das gerações mais novas (X, Y, Z ou Alpha) para manipular as TDIC’s, e, durante 

as aulas, são os alunos que farão o papel de ensinar o professor. Essa inversão de papel é 

inaceitável para esses profissionais, pois estes ainda acreditam que o conhecimento se 

desenvolve de forma unilateral: o professor transmite o conhecimento e não aprende com 

aluno. 

 

1.1.2.Geração X 

A Geração X é a que está mais presente nas salas de aulas e representa a transição 

entre a geração dos mais tradicionais (Baby Boomers) para os mais modernos (Geração Y). A 

Geração X é visivelmente dividida em duas categorias, de acordo com Lima (2012): A 

Geração X “moderna” e a Geração X “tradicional”. Por ter se desenvolvido no contexto de 

transição de um mundo de rupturas tradicionais, esta geração apresenta características tanto 

da geração anterior como da seguinte, Geração Y.  



 

 

Essa geração foi bastante impactada pela transição do regime civil-militar brasileiro, 

afinal as pessoas que fizeram parte dela, desenvolveram suas personalidades nesse período6. 

Durante vigência do regime totalitário a Geração X tradicional possuía idade entre 9 a 18, o 

que explica sua personalidade parecida com a dos Baby Boomers, e a Geração X moderna 

entre 2 e 8 anos de idade, o que explica suas características mais modernas em relação aos 

Baby Boomers. 

 

• Geração X “Tradicional” 

A Geração X “tradicional” (Geração Xt) é constituída por indivíduos que possuem 

idades entre 40 a 49 anos e que possuem diversos elementos (valores, referências) em comum 

com Baby Boomers.  

De modo geral, a infância das Gerações Xt no Brasil se deu em pleno Regime da 

Ditadura civil-militar brasileira (1964 – 1985), uma educação rígida e cheia de características 

nacionalistas (disciplinas escolares como “Educação Moral e Cívica” e “Organização Social e 

Política do Brasil - OSPB” faziam parte do currículo obrigatório da educação básica7). Viram 

seus pais participarem dos movimentos de Diretas Já, lutar contra o regime autoritário. O 

contexto internacional também era de grande tensão. Essa geração foi marcada por 

acompanhar nas TV’s e/ou ouvir nos rádios as notícias da Guerra Fria entre EUA e URSS 

(1945-1991).  

A Geração Xt possui algumas características, que são apontadas por Robbins (2005) e 

Kuntz (2009), que permite uma compreensão de como essa geração desenvolveu certa 

descrença em estabilidade e optarem por manter o tradicionalismo. 

                                                 

6 Aqui entende-se personalidade como organização dinâmica de um indivíduo, onde sistemas psicofísicos são 

responsáveis por determinar seus comportamentos e pensamentos, características, respostas emocionais e 

pensamentos dos indivíduos que são relativamente estáveis ao longo do tempo em diferentes circunstâncias 

(sensível ao contexto e adaptativo ao ambiente). (GAZZANIGA, 2005, pág. 471) 
7 A disciplina foi criada pelo Decreto-Lei nº 869, em 1969 com o objetivo de desenvolver o conhecimento sobre 

a pátria, bem como aos seus símbolos, tradições, instituições e exaltar o nacionalismo presente na época da 

Ditadura civil-militar. A matéria era presente em todas as grades curriculares brasileiras durante o primário, que 

hoje o que é o ensino fundamental. Por não ser considerada parte de um regime democrático, Educação Moral e 

Cívica foi extinta da grade curricular brasileira em 1993, por meio da Lei 8.663, assinada pelo ex-presidente 

Itamar Franco.  
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• Geração X “Moderna”  

A Geração X “moderna” (Geração Xm) é constituída por indivíduos que possuem 

idades entre 30 e 39 anos e que muitas vezes se espelham e se identificam com alguns valores 

da geração Y. 

Essa geração é representada pelos indivíduos nascidos entre 1977 a 1986 que tinham 

entre 2 aos 8 anos durante a Ditadura. Essa geração se desenvolveu em um contexto onde, 

devido ao período em que ocorreu a formação de sua personalidade, ela não foi tão 

influenciada pelo contexto histórico brasileiro dos princípios da ditadura civil-militar, e por 

isso possui mais características modernas em relação aos Boomers.   

O fato de a Geração Xm ser influenciada pela globalização, permitiram que eles 

ampliassem suas ambições profissionais e dessa forma, para Robbins (2005), essas pessoas 

não se apegam a uma mesma carreira por mais 20 anos, como a geração anterior fazia. Esses 

profissionais sempre buscam uma posição maior dentro das atuais empresas ou em outras. 

Homens e mulheres desta geração testemunharam a adoção de uma postura mais 

independente das mulheres, como, por exemplo, a transição da Mulher do lar para a Mulher 

do independente e no mercado de trabalho. Onde ainda existiam resquícios de uma sociedade 

patriarcal cheia de preconceitos contra uma maior presença feminina no mercado de trabalho, 

o que causou um estranhamento e conflitos sociais. 

Economicamente, as Gerações X (Xt e Xm) viveram um período de alta inflação e 

instabilidade das moedas (cruzeiro, cruzado e cruzado novo). O que impediu de consumir 

produtos e serviços de lazer, de forma que desenvolveram uma inteligência financeira voltada 

ao consumismo imediato de produtos básicos, pois viam seus pais realizarem compras 

mensais com o receio do aumento dos preços que acontecia quase diariamente. Quando 

finalmente chegaram ao mercado de trabalho esta geração testemunha o Impeachment do 

Collor (1992), vivenciaram as privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso e certa 

estabilidade econômica promovida pelo plano Real.  

Essas vivências levaram os membros das Gerações X a buscarem sempre um plano b, 

caso as coisas não saíssem como o planejado (LIMA, 2010), se especializando cada vez mais 

com títulos acadêmicos. Aqueles com uma tendência de personalidade mais tradicional 

(Geração Xt) desenvolveram uma aversão às novas tecnologias, assim como os Baby 

Boomers, com receio de perderem seus empregos para elas, afinal alguns destes viram seus 



 

 

pais serem demitidos das grandes empresas para serem substituídas por novas tecnologias a 

partir da automação de atividades.  

Em contraponto a essa Geração Xt, a Geração Xm é mais flexível. O período de 

transição vivido pela sua idade garantiu uma flexibilidade de adaptação e aceitar mudanças. 

São adeptos do uso das tecnologias digitais da informação e comunicação assim como a 

Geração Y e acreditam que devem se adaptar ao mercado, se capacitando cada vez mais, para 

conseguir permanecer ativo, não enxergam a tecnologia como adversária no mercado. Essa 

geração se permite experimentar novas metodologias de ensino nas aulas inclusive incluindo 

o uso de computadores, notebooks, tablets, smartphones. 

A Geração Xm ainda é a responsável pelo uso da computação nos ambientes 

corporativos e educacionais. Apesar da iniciativa partir da Geração Y, quem de fato possui 

influência dentro das organizações e escolas para provocar mudanças são os membros da 

Geração X. A Geração Xm é a responsável nessas organizações pela intermediação entre as 

iniciativas modernas da Geração Y e o conservadorismo dos Baby Boomers, se tornando 

assim uma importante geração, capaz de conciliar valores tradicionais e modernos, 

compreendendo as mudanças de paradigma e transformações sociais, uma vez que é a geração 

que (assim como as outras) tem como referências os valores ensinados por seus pais; porém 

vive em um contexto atual de transformações e em alguns casos até de abandono destes 

mesmos valores (religião, família, casamento, etc.) 

 

1.1.3.Geração Y 

A Geração Y, nascidos entre 1979 e 1992, são os que chamamos de nativos digitais 

(MARTINS E GIRAFFA, 2008). São as pessoas que já nasceram na época onde 

computadores, MSNs, Orkut, Twitter, Facebook e outras tecnologias fazem parte da sua vida 

desde quando nasceram. São caracterizados por baixarem músicas e filmes por terem usado 

internet de baixa velocidade, e por isso tendem a ser acumuladores digitais (MARTINS e 

GIRAFFA, 2008). Estes já são capazes de exercer multitarefa: assistem TV enquanto fazem o 

dever de casa, escutam música enquanto leem e trocam mensagens pela internet. Neste 

sentido, não é difícil para essa geração acompanhar o ritmo dos alunos que atualmente 

frequentam o ensino regular. 

Essa geração tem sido definida por ser multitask (multitarefa), porém essa não pode 

ser a única característica para diferenciar uma geração de outra. Afinal, existem algumas 

pessoas de gerações anteriores capazes de desenvolver atividades simultâneas e nem por isso 
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pertencem a geração Y. O que vai definir essa geração, assim como as outras, é “conjunto de 

atitudes, comportamentos, valores e filosofia de vidas individuais.” (LIMA, 2010, pág.129) 

Dessa forma Lima caracteriza a geração Y como: 

 Essa Geração possui características próprias como: necessidade de satisfação 
imediata dos próprios desejos, necessidade de estar sempre “conectada” à internet, 
pouca tolerância diante das frustrações (um traço perfeitamente normal da 
juventude), preocupação com meio ambiente, predisposição ao engajamento em 
causas sociais, trabalhos voluntários, etc., interesse em viajar e conhecer diversos 
lugares do mundo, absorver culturas distintas e em alguns casos e em alguns casos 
explorar ao máximo a própria sexualidade. Estas são algumas características 
notórias cuja intensidade distingue esta geração das demais. (LIMA, 2010, pág.131) 

 

No contexto histórico, a Geração Y é marcada por um período de certa estabilidade no 

campo político. Ela nasceu durante o período de retorno da Democracia onde os horrores do 

regime autoritário no Brasil haviam acabado. Essa geração nasceu já com o direito e os canais 

(mídias sociais) para expressar suas opiniões. 

Atualmente, os indivíduos da Geração Y, que representam 15% dos profissionais 

atuantes na educação, correspondem a parcela que se esforçam, assim como a Geração Xm, 

para introduzir metodologias diferentes de ensino nas salas de aula. Afinal estes já se sentiam 

incomodados em ficar sentados na sala de aula assistindo a metodologia tradicional, aplicada 

pelos professores do ensino público (NETO, 2010), que se resume a um monólogo do docente 

sobre o assunto que está no livro didático e a resolução de exercícios que consta no mesmo. 

Mas apesar disso, permaneciam e conseguiam aprender dessa forma, diferente da geração 

seguinte: Geração Z. 

 

1.1.4.Geração Z 

A geração Z é composta por indivíduos que nasceram a partir de 1993 até 2010 e que 

estão, portanto, na faixa de 7 a 24 anos. Os indivíduos a ela pertencentes, mais do que a 

anterior, são aqueles do mundo virtual: internet, videogames, streaming filmes e músicas, 

redes sociais, etc. A tendência é que estejam com o fone nos ouvidos a todo instante, ao 

mesmo tempo em que estão realizando outras atividades e assistindo TV. 

As pessoas que compõe essa Geração são caracterizadas por serem ágeis com os 

computadores, mas com dificuldades com as estruturas escolares tradicionais e, muitas vezes, 

com os relacionamentos interpessoais, uma vez que a comunicação verbal é dificultada pelas 

tecnologias presentes a todo o momento. Embora a caracterização acima não seja perfeita, 



 

 

pelos motivos já apontados, ela ajuda a pensar os problemas que são enfrentados em sala de 

aula no encontro de gerações. 

Segundo Carlson (2005), esses alunos precisam de um método que acompanhe seu 

ritmo, de algo que prenda sua atenção. A metodologia tradicional torna as aulas pouco 

atrativas a essa geração, o que faz com que esses alunos percam a vontade de ir à escola, 

assistir as aulas e aprender no ambiente que foi pensado e estruturado no século XIX. De 

acordo com estudo de Scot Carlson, The Net Generation Goes to College (2005), os 

professores precisam se adaptar a geração Milleial (Geração Z), pois eles possuem uma forma 

diferente de aprender. Para o autor, essa geração é inteligente, porém impaciente, imediatistas 

e, como a Geração Y, multitarefa. 

They are able to juggle a conversation on Instant Messenger, a Web-surfing session, 
and an iTunes playlist while reading Twelfth Night for homework. Whether or not 
they are absorbing the fine points of the play is a matter of debate.” (CARLSON, 
2005, p.2)8 

 

É preciso pensar em estratégias de aprendizagem que atendam a essas novas demandas 

da educação básica. Deve-se dar destaque aos conteúdos que façam sentido para o 

desenvolvimento e, ao mesmo tempo, permita ao estudante aprender. Assim, como afirma os 

Parâmetros Curriculares Nacionais9, é necessária a utilização de metodologias capazes de 

construir o conhecimento, desenvolver pensamento crítico e favorecer a criatividade.  

 

Metodologias que favoreçam a autonomia do sujeito, o sentimento de segurança em 
relação às suas próprias capacidades, interagindo de modo orgânico e integrado num 
trabalho de equipe e, portanto, sendo capaz de atuar em níveis de interlocução mais 
complexos e diferenciados. (BRASIL, pág.28, 1998) 

 

O fato dos membros da Geração Z não aprenderem da mesma maneira que seus pais e 

avós não significa que a essa geração está aprendendo de forma pior. As evidências e 

                                                 
8Eles são capazes de manipular uma conversa em um chat online, navegar em sites na Web e ouvir um playlist 

no iTunes durante a leitura da peça de teatro “Noite de Reis” de Shakespeare para o dever de casa. Se eles estão 
ou não absorvendo os pontos importantes da peça de teatro é questão importante para se discutir. (Tradução 
livre) 
9 Os Parâmetros Curriculares Nacionais — PCN — é um conjunto de referências e orientações criado pelo 

Minitério da Educação para o desenvolvimento do Ensino Fundamental e Médio no Brasil. Assim, o PCN, tem 
como objetivo garantir que os estudantes, mesmo em locais com condições socioeconômicas desfavoráveis, o 
direito de usufruir do conjunto de conhecimentos reconhecidos como necessários para o exercício da cidadania.  
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pesquisas sobre o assunto10 não indicam que eles estão aprendendo menos do que seus avós, 

ou mais superficialmente. Na verdade, a Geração Z é bastante sofisticada na maneira como 

coletam as informações, o fácil acesso a informação através da internet faz com que eles 

rapidamente questionem dados recebidos de forma passiva. As pessoas com as quais se deve 

preocupar, de acordo com John Palfrey e Urs Gasser (2011) “são aquelas que estão crescendo 

em uma era digital, mas não estão aprendendo habilidades sofisticadas de coletar, processar e 

criar informações, baseadas no que aprendem e compartilham com os outros.” (PALFREY, 

pág.271, 2011) 

Essa geração encontra informações em formatos digitais e as estão processando de 

forma diferente das gerações anteriores. Essas informações são, às vezes, cercadas de muito 

pouco contexto. O desafio das gerações anteriores é ajudar a Geração Z a extrair o contexto 

dessas informações dando a elas o significado correto, pensando-as de forma crítica, em vez 

de deixá-los ser manipulados por informações descontextualizadas. E cabe a Geração Z guiar 

as outras gerações a navegar nos ambientes digitais e nos mostrar como eles funcionam, mas 

os pais e os professores ainda precisam ensinar os filhos e os alunos a interpretar os dados que 

eles coletam e transformarem em informações. 

 

1.1.5. Contrastes de Gerações 

Graças aos avanços da medicina, tecnologia e acesso à informação, temos 

praticamente cinco gerações convivendo e interagindo entre si no mundo. Pessoas com 

experiências e diferentes concepções sobre política, economia e educação. Ainda assim, 

mesmo com toda integração, existem discordâncias tanto na esfera política quanto econômica, 

e não poderia ser diferente no que tange a melhor forma de fazer Educação, se é pelo viés 

tradicional ou inovador.  

Um dos motivos principais que levam a esses conflitos é a concepção de cada geração 

sobre qual a melhor forma de ensino/aprendizagem. E isso está diretamente relacionado à 

quantidade de informações que cada geração absorve durante o desenvolvimento de sua 

personalidade. LIMA (2012) aponta que as informações que geração X absorvia diariamente é 

muito restrita, se comparada ao volume que uma criança hoje absorve. 

                                                 
10 McNeely, B. (2005). Using technology as a learning tool, not just the cool new thing.  In D. G. Oblinger & J. 

L. Oblinger (Eds.), Educating the net generation (pp. 4.1- 4.10). Boulder, CO. 



 

 

“Quando nossos pais e avós foram criados, o volume de informações aos quais eles 

tinham acesso diariamente era muito restrito, se comparado ao volume de informações que 

uma criança de 8 anos recebe atualmente” (LIMA, 2012, pág.49) 

Com esse volume de informação disponível a alguns touchs no smartphone os 

estudantes da geração Z facilmente conseguem contestar as informações dadas pelos seus 

professores. Os Professores da Geração X foram ensinados a acreditar apenas nas fontes 

oficiais e desconfiar dos conteúdos de origem da internet.  Outro fator é o de que professores 

das Gerações X e Baby Boomers foram criados e estudaram em regimes autoritários. E assim 

esses princípios, autoritários, foram absorvidos. Por exemplo, a não realização das atividades 

por parte dos alunos significava uma represália severa, castigos e punições por parte de seus 

professores. 

 A Geração Y irá crescer e se formar em um ambiente de relacionamentos instáveis 

como apontado anteriormente, família de pais separados, que acabam afetando o 

desenvolvimento de alguns princípios, pela ausência de algum dos pais, e por isso acabam 

sendo incompreendidos pelos professores da Geração X. Cria-se a expectativa que os 

estudantes irão ter o mesmo comportamento que eles (os professores X) tiveram quando 

frequentavam o ensino regular como estudantes. 

 A Baby Boomers cresceu e se desenvolveu em um ambiente de muita instabilidade 

econômica que impediam que tivessem acesso aos bens materiais, e, como forma de superar 

esse passado limitado, a “dar aquilo que a eles eram privados (...) todos [desta Geração Baby 

Boomers] estavam dispostos a suprir as carências materiais e emocionais dos filhos [Geração 

X], dando-lhes “oportunidades” às quais nunca tiveram acesso.” (LIMA, 2012, pág.55) 

 Esse é o contexto que a Geração X surge.  Uma geração com algumas “mordomias”, 

sob a perspectiva dos Baby Boomers (LIMA, 2012), mas também é uma geração que viu de 

perto o sofrimento dos pais em sua tentativa de sustentar um padrão de vida distante do que 

havia antigamente.  

 A recusa de Baby Boomers até mesmo em tentar conhecer algum novo advento 
tecnológico (que fascina as outras gerações) aumenta ainda mais o abismo entre os 
Baby Boomers e os mais jovens. Enquanto os mais jovens frequentemente se 
dispõem a conhecer um pouco melhor o cenário cultural, musical e as referência da 
geração dos Baby Boomers. Classificando as novidades apresentadas pelas outras 
gerações (X, Y, Z, Alpha) como novidades dispensáveis. (LIMA, 2008, pág.93) 
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 Como apresentado acima, temos uma geração de professores que foi academicamente 

formada para ensinar uma Geração a sua frente por uma Geração anterior. A Geração Y 

aprendeu na universidade com professores da Geração X para ensinar a Geração Z e Alpha 

(nascidos a partir de 2010).  Dessa forma os professores da Geração Y aprendem 

metodologias com a Geração X que, muitas vezes, estão ainda presos ao sistema de ensino 

tradicional: professor (agente ativo) transmite conhecimento (saber) para o aluno (agente 

passivo) que apenas deve absorver o saber. Assim, os professores da Geração Y são 

didaticamente muito pouco preparados para ensinar a geração a sua frente. Porém, cabe 

ressaltar que esse exemplo se aplica àqueles profissionais que não buscam inovações em suas 

metodologias e nem buscam capacitações para lidar com as novas gerações. 

 Essa falta de inovação por parte de alguns professores não se dá apenas por falta de 

comprometimento desses profissionais, sabe-se da realidade estrutural precária de muitas 

escolas e dos cursos de capacitação oferecidas pelo Estado. Apesar da Legislação Educacional 

Brasileira incentivar em suas linhas novas metodologias de ensino, a prática é pouco parecida 

com que veremos nas leis a seguir. Porém, mesmo com essas adversidades, o professor que 

deseja inovar em suas disciplinas consegue, só é preciso estar disposto sair de sua zona de 

conforto, o que poucos estão de fato fazendo. 

As concepções sobre certo e errado, valores, necessidades, foram sendo interpretados 

de diferentes formas por cada geração. É evidente a dificuldade dos Baby Boomers em sair da 

sua “zona de conforto” e abrir diálogo com as demais gerações. Assim como a falta de 

paciência e tolerância dos mais jovens em lidar com os discursos “antiquados” dos Baby 

Boomers. 

Os adultos, basicamente as gerações anteriores, estão preocupados com a maneira 

como as crianças estão sendo impactadas pelas tecnologias digitais. Os pais, professores e 

avós se preocupam porque as crianças não estão lendo os livros do início ao fim da maneira 

como eles faziam. Eles temem que os jovens possuam poucas habilidades críticas sobre as 

informações que consomem diariamente. O simples fato da Geração Z não aprender da 

mesma maneira que a geração anterior não significa que eles não estejam aprendendo. Muitas 

pessoas acham que, pelo fato de os alunos não estarem lendo jornais, mas absorvendo as 

notícias do dia em vários websites, seu entendimento dos eventos atuais seja superficial e 

limitado às que circulam em sua página do Facebook ou Twitter.  



 

 

Ao dizer que essa geração se relaciona superficialmente com a informação que 

consomem é subestimar a profundidade do conhecimento que a Geração Z está obtendo 

online. Deixando escapar o aspecto fundamental de como eles interagem com as notícias, de 

maneira construtiva: acessam diversas fontes sobre as informações em que estão interessados. 

Um estudo, sobre o hábito de consumo de notícias dessa geração, sugere que eles interagem 

muito mais com o que leem que a geração anterior. 

A Geração Z, no correr do dia, captam fragmentos de notícias e informações, não 
somente em uma única leitura do jornal na mesa do café da manhã ou na frente da 
televisão à noite, como de costume das gerações anteriores. Eles, na verdade, se 
envolvem mais do que antes com o material, em virtude de escreverem uma página 
ou uma mensagem sobre a ideia em um blog ou compartilhá-la com um amigo no 
Facebook ou em aplicativos de mensagens. (PALFREY et. GASSER, 2011, pág. 
272). 

 

Com essa forma de interagir com a notícia, a Geração Z demonstra que eles não estão 

alienados com os fatos de seu cotidiano. A forma de consumir notícias mudou: passou do 

meio impresso e uma única fonte, para o digital e um grande variedade de fonte. A educação 

também deve serguir essa tendência. Mas para isso acontecer é necessário avanços nas 

legislações que regem a educação brasileira e isso deverá acontecer através da implementação 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo, ainda em 

desenvolvimento. 

 

1.2. Legislação Educacional Brasileira e Programas de Incentivo 

A Legislação Educacional Brasileira oferece diversos direitos e incentivos, 

conquistados pela população, que o Estado oferece para dinamizar e regulamentar o ensino no 

país. Sendo tão ampla, cabe neste trabalho apenas os tópicos relacionados ao uso de 

dispositivos digitais nas escolas e a oferta de materiais didáticos, onde suportes para ensino 

através das TDIC’s estão incluídas. Para tal, será colocado em foco a LDB (Lei de Diretrizes 

e Bases), CBC (Conteúdos Básicos Curriculares de Minas Gerais) e os PCN (Parâmetros 

Curriculares Nacionais), nos artigos e incisos que podem contribuir para diminuir os conflitos 

de geração já apresentados anteriormente. 
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1.2.1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) 

A nível federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB, 1996) e a 

Constituição Brasileira (CFB, 1988) regulamentam o sistema educacional (público e privado) 

do país. Elas vêm reafirmar o direito a educação conquistados pela constituição de 1988.  

As diretrizes impostas pela LDB impõem que a educação é dever do Estado sendo 

então este incumbido de oferecer educação gratuita a todos os níveis pré-escolar, passando 

pelo ensino fundamental até o ensino médio, não só como oferecer a educação como também 

toda estrutura para permanência do estudante durante sua carreira escolar, como se pode 

observar no Artigo 4º, incisos VIII e IX: 

VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
 

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e 
quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem. (BRASIL, 1996) 

Nesse Artigo, nota-se que é dever do Estado dar condições mínimas para que ocorra o 

processo de ensino-aprendizagem. E é reafirmada a manutenção do estudante no artigo 70, 

que aborda as despesas do Estado com a educação, indicando que é dever do mesmo a 

aquisição de materiais didáticos, veja o inciso II do Artigo 70: “aquisição, manutenção, 

construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino;” (BRASIL, 

1996) 

No mundo em que boa parte das informações estão em formatos digitais vê-se 

necessário que o Estado invista em suportes que a geração de alunos que está frequentando o 

ensino público, utiliza. Logo vê-se que a compra de materiais digitais faz todo sentido, assim 

como equipamentos que servem de suporte a esses materiais. O que justifica programas como 

ProInfo (Programa Nacional de Tecnologia Educacional), que criaram os laboratórios de 

informáticas e UCA (Um Computador por Aluno), que disponibilizaram netbooks para cada 

estudante, que será discutido em detalhes posteriormente. 

No âmbito da CFB ela também garante o direito de acesso às tecnologias, inovações, 

materiais didáticos. Dessa forma, o Artigo 23, inciso V, destaca que é responsabilidade do 

Estado “V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à 

pesquisa e à inovação;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015) (BRASIL, 

1988)” como também é possível observar no capítulo III, “Da educação, da cultura e do 



 

 

desporto”, na Seção I, “Da educação”, Artigo 206, é dever do Estado: “I - igualdade de 

condições para acesso e permanência na escola.” (BRASIL, 1996) 

Programas que oferecem as ferramentas para utilização já existem e é possível vê-las 

implantadas em algumas escolas públicas. No entanto o maior problema enfrentado é de 

recursos humanos, para auxiliar o professor a utilizar essas ferramentas, lembrando que esses 

são de gerações anteriores que pouco estão familiarizados com as TDIC’s para fins didáticos. 

E se vê pouco incentivo na criação de recursos didáticos, como é o caso de Jogos Digitais 

Didáticos. 

Assim pode-se concluir que é direito do estudante, tanto pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira como também da Constituição Federal, o acesso as Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação, que fazem parte do seu dia-a-dia, no seu processo de 

aprendizagem. O próximo passo é fazer esse processo acontecer na prática e incentivar a 

criação de materiais digitais para uso didático. 

 

1.2.2. Conteúdos Básicos Comuns de Minas Gerais 

O CBC (Conteúdos Básicos Comuns) do Estado de Minas Gerais é um documento, 

elaborado pela Secretaria de Estado e Educação, para cada disciplina obrigatória, que 

estabelece as competências, habilidades e atitudes que os estudantes devem adquirir ao longo 

de sua trajetória escolar no nível básico, como também metas que os professores devem 

alcançar com seus alunos (PINTO, 2008). Este manual é usado como um instrumento para os 

profissionais da educação, que visa nortear os conteúdos a serem trabalhados com os 

estudantes nas escolas de educação básica e contém os conteúdos que são fundamentais de 

cada disciplina e que devem ser abordados nas provas de avaliação de desempenho dos alunos 

nos finais de sua trajetória escolar. (PINTO, 2008) 

As Habilidades e Competências foram divididas em três grupos, apresentadas pelo 

CBC, elas variam de acordo com o contexto e realidade social de cada escola, o documento 

então traz àquelas que são indispensáveis a trajetória do estudante. Assim nesse trabalho viu-

se necessário mostrar aquelas que de alguma forma servem para defender o uso das 

tecnologias em sala de aula. 

O primeiro grupo de Habilidades, Competências e Atitudes é “Investigação e 

Compreensão”. Este determina que os professores devem trabalhar com Fontes Históricas 
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dentro da sala de aula com estudantes, assim o profissional deve, junto com os alunos 

identificar contexto de sua produção (sujeito, tempo e espaço); “Criticar, analisar e interpretar 

fontes documentais de diferentes naturezas; formular questões e elaborar estratégias para 

estudo de problemas históricos; ler, interpretar e escrever textos históricos, utilizando 

corretamente os conceitos da disciplina.” (Minas Gerais, 2013, pág.72)  

Ainda se tratando do quesito “Investigação e Compreensão” o documento acima 

afirma que os professores devem trabalhar com fontes históricas dentro da sala de aula. Na 

maioria das vezes as fontes não estão acessíveis a todos os alunos devido sua localização 

(muitas estão em reservas técnicas, bibliotecas, museus) e através da tecnologia de 

Digitalização de documentos históricos é possível que os alunos, com uso de um suporte 

como o computador, visualizem o conteúdo dessas fontes sem a necessidade de se deslocar ao 

local onde está fonte está guardada. Mesmo que a distância geográfica não seja um 

impedimento, os estudantes em sua maioria não possuíam habilidades de manuseio de fontes 

históricas, assim recorre-se a tecnologia digital para acesso dos estudantes às fontes.  

Já na “Representação e Comunicação”, segundo grupo, o Profissional da educação 

deve trabalhar com os estudantes sobre os processos históricos, recorrendo a diversos meios 

(escrita, oral, vídeos, iconográfica, artística) a fim de explicar e comparar diferentes pontos de 

vista e interpretações históricas sobre um mesmo tema (Minas Gerais, pág.73, 2008). Além 

disto, este grupo, determina que o profissional deve recorrer a suportes como escrita, 

oralidade, vídeos, iconografias e artes para explicar e comparar diferentes pontos de vista 

históricos, assim através dos computadores e materiais digitais como o vídeo é possível 

desenvolver nos alunos as diferentes interpretações históricas de forma mais didática. 

Por fim, o grupo “Contextualização Sociocultural”, mostra que o professor deve em 

suas aulas, através dos conteúdos da disciplina, “situar as diversas produções da cultura, 

linguagens, artes, religião, ciências e tecnologias e outras manifestações sociais nos contextos 

históricos de sua constituição e significação; situar os momentos históricos nos diversos 

ritmos de duração; relativizar os diversos conceitos de tempo e formas de periodização, 

estabelecer relação; estabelecer relações entre continuidade/permanência e 

ruptura/transformações nos processos históricos; relacionar uma interpretação histórica com 

seu contexto de produção; Confrontar um discurso histórico com seu contexto de produção; 

Identificar correspondências e contradições entre o discurso e a realidade; Operar conceitos 

históricos, relacionando-os corretamente ao seu contexto de produção ou a contextos em que 

façam sentido, não cometendo anacronismo.” (Minas Gerais, 2008, pág. 73) 



 

 

O grupo que busca desenvolver nos estudantes o conhecimento da existência de 

diferentes produções culturais, religiões, científicas e tecnológicas é “Contextualização 

Sociocultural”. Para que essa contextualização aconteça é preciso muito recurso visual. Afinal 

a todo o momento o profissional precisa relacionar os momentos históricos e trazer esses 

momentos para o presente, sem perder o contexto desses fatos. Fazer esse tipo de relação para 

algumas crianças é complicado, pois a noção de tempo é desenvolvida em diferentes etapas da 

vida. Assim vê-se na iconografia o meio mais eficiente onde estudantes visualizam as 

produções do passado e do presente ao mesmo tempo através de uma projeção de slides em 

um Datashow e comparando-as. 

 Os Conteúdos Básicos Comuns é um material indispensável para aqueles que buscam 

desenvolver qualquer tipo de material voltado à prática de ensino do professor. Cada Estado 

possui o seu CBC e este deve ser consultado por aqueles que buscam a matriz curricular 

padrão para desenvolver jogos digitais com o objetivo pedagógico, levando em conta o 

contexto em que o jogo digital didático será aplicado. Para desenvolver tais propostas do 

CBC, estas devem ser aplicadas buscando atender a forma com que a geração de alunos 

aprende e, como já demonstrado nesse trabalho, uma das mais eficientes para atender a 

Geração Z de estudantes é recorrendo às Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TDIC’s). Em nível nacional encontramos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

referência nacional sobre educação, o incentivo a utilização das TDIC’s pelas escolas do 

Brasil, que é abordado a seguir. 

 

1.2.3. PCN 

O PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) é um documento que concentra 

referências que devem ser consultadas pelas escolas no desenvolvimento de seus projetos 

pedagógicos. Tendo como objetivo: garantir a todas as crianças e jovens do Brasil o acesso 

aos conhecimentos que são necessários para o exercício da cidadania; criar um referencial 

nacional dos projetos educativos de cada escola oferecendo suporte ao professor em seu 

planejamento na disciplina que leciona e respeitando as diversidades regionais, culturais e 

políticas existentes no país. 

O PCN está dividido em dez volumes onde o primeiro apresenta uma introdução sobre 

os Parâmetros Curriculares Nacionais, os demais apresentam as áreas do conhecimento sobre 

as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, Geografia, História, 
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Arte, Educação Física, Língua Estrangeira e o último volume apresenta temas transversais 

como a Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde e Orientação Sexual. 

Em seu primeiro volume, “Introdução aos PCN’s”, o documento já demonstra uma 

necessidade de desenvolver trabalhos que aproxime os alunos e professores das tecnologias 

digitais da informação e comunicação. 

“[...] a necessidade do desenvolvimento de trabalhos que contemplem o uso das 
tecnologias da comunicação e da informação, para que todos, alunos e professores, 
possam delas se apropriar e participar, bem como criticá-las e/ou delas usufruir;” 
(BRASIL, 1998, pág.10) 

 

Assim, em seus conteúdos, o PCN observa que uma das funções da escola é aproximar 

os seus alunos e professores das ferramentas presentes no cotidiano que facilitam suas vidas 

como cidadãos. Logo ela incentiva o desenvolvimento de trabalhos e materiais que utilizem as 

TDIC’s, a fim de suprir essa necessidade de conhecimento sobre as Tecnologias de 

Informação e Comunicação. 

Os PCN’s também definem que, de acordo com a LDB (artigo 26 11 ), o ensino 

fundamental e médio deve possuir um componente curricular comum com o objetivo de dar 

as “crianças e jovens brasileiras formações indispensáveis para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.” (BRASIL, 1996) 

As escolas devem atender as demandas da LDB e garantir acesso dos alunos as 

ferramentas digitais, pois alguns meios de exercer a cidadania 12  já exigem algum 

conhecimento em manipular as TDIC’s. Dessa forma, espera-se que a escola ofereça aos 

alunos os conhecimentos necessários para realização de tais tarefas, já que alguns programas e 

projetos oferecidos pelo governo, como o ProInfo e Projeto Educação Digital, já foram 

implementados e informatizou as escolas públicas.  

 

                                                 
11  Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 
12  A comunicação e fiscalização dos representantes políticos escolhidos pela sociedade podem ocorrer através 

de e-mails ou redes sociais. 



 

 

1.2.4.ProInfo 

O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), criado pelo Ministério da 

Educação e do Desporto13 em 1997, é um programa que visa promover e disseminar o uso 

pedagógico das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicações (TDIC’s) na educação 

básica.  Sua meta principal é garantir acesso a informática aos integrantes da rede pública de 

ensino (Brasil. MEC, 1997), equipar as escolas, planejar e executar a formação dos 

profissionais da educação, através da criação dos Núcleos de Tecnologia Educacional 14 

(NTE), (MARTINS, 2015, pág. 113) que ficaram sob a responsabilidade das secretarias 

estaduais e municipais de educação. 

A ideia é que o Governo Federal disponibilizaria às escolas computadores, recursos 

digitais e conteúdos educacionais enquanto os Estados brasileiros, Distrito Federal e os 

municípios deveriam garantir a estrutura adequada para receber os laboratórios e como 

também capacitar os educadores para uso das máquinas e tecnologias.  A fim de participar do 

ProInfo Urbano e /ou Rural, o município deve seguir três passos: 1. A adesão; 2. O cadastro e 

a 3. A seleção das escolas. A adesão é o compromisso do município com as diretrizes do 

programa, imprescindível para o recebimento dos laboratórios. Após essa etapa, deve ser feito 

o cadastro do prefeito no sistema, que permitirá o próximo passo, que é a inclusão das escolas 

no ProInfo15. 

Em 2007 o programa foi reestruturado e através do Decreto nº 6.300, de 12 de 

dezembro de 2007, criando objetivos para o ProInfo. De acordo com esse decreto o programa 

deveria: 

I – Promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas 
escolas de educação básica das redes públicas de ensino urbanas e rurais; 

II – Fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com o uso das 
tecnologias de informação e comunicação; 

III – Promover a capacitação dos agentes educacionais envolvidos nas ações do 
Programa; 

                                                 
13 Ministério da Educação, Portaria nº 522, 9 de abril de 1997.  
14 Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE) é uma estrutura organizacional do Instituto Anísio Teixeira e são 

locais que possuem infraestrutura tecnológica que reúnem educadores e especialistas em hardware e software. 

Esses núcleos contam com especialistas que visam auxiliar as escolas em todas as fases do processo de 

incorporação das novas tecnologias. 
15 Mais informações em http://portal.mec.gov.br/proinfo 
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IV – Contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a 
computadores, da conexão à rede mundial de comutadores e de outras tecnologias 
digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população próxima às escolas; 

V – Contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o mercado de trabalho 
por meio do uso das tecnologias de informação e comunicação; e 

VI – Fomentar a produção nacional de conteúdos digitais educacionais. 16 

(BRASIL, 2007) 

 

Com essas novas diretrizes o governo federal desenvolveu várias ações que levaram as 

escolas a implantarem laboratórios de informáticas, consequentemente, de acordo com o Seed 

(Secretaria de Educação a Distância) a criação de 94.100 escolas públicas com laboratórios de 

informática em 2008.  

O PROINFO se tornou um dos principais programas que servem de base para projetos 

que buscam realizar inovações na educação através do uso das TDIC’s. Esse programa visa 

capacitar os recursos humanos para utilizar das ferramentas como também fornece acesso aos 

equipamentos aos professores e alunos da educação básica da rede pública de ensino, seja 

pelos laboratórios de informática ou através do Projeto “Um Computador por Aluno” 

(UCA) 17 . Com isso espera-se que os professores estejam capacitados para utilizar as 

ferramentas desenvolvidas com o objetivo de aprendizagem.  

Alguns pesquisadores voltaram seus esforços com objetivo de entender os impactos 

que o PROINFO trouxe para a educação. Arruda e Raslan (2007), Bandeira (2007), Pinto 

(2008), Cantini (2008), Schnell (2009), Martins (2009), Lobato (2010), Barreto (2010), 

Xavier (2011), apresentam dados sobre a implantação e aceitação docente ao PROINFO e ao 

uso das TDIC’s, trabalha com a estruturação do PROINFO pelas escolas. Esses pesquisadores 

                                                 
16 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6300.htm. Acesso em 17 

de janeiro de 2018 
17 “O Projeto Um Computador por Aluno (UCA) foi implantado com o objetivo de intensificar as tecnologias da 

informação e da comunicação (TIC) nas escolas, por meio da distribuição de computadores portáteis aos alunos 

da rede pública de ensino. Foi um projeto que complementou as ações do MEC referentes a tecnologias na 

educação, em especial os laboratórios de informática, produção e disponibilização de objetivos educacionais na 

internet dentro do ProInfo Integrado que promove o uso pedagógico da informática na rede pública de ensino 

fundamental e médio.” Ministério da Educação, Brasil, 2012. Disponível em  

< http://www.fnde.gov.br/programas/proinfo/eixos-de-atuacao/projeto-um-computadro-por-aluno-uca>   

Acesso em 18 de Janeiro de 2018 



 

 

foram analisados por Martins e Flores (2015) que apresentam um panorama geral de como o 

PROINFO impactou a educação nos seus cinco primeiros anos de implantação, apresentados 

a seguir.  

De maneira geral as pesquisas apontaram que existem “poucas evidências de uso 

efetivo de tecnologias no ambiente escolar, principalmente em aplicações pedagógicas no 

ensino e na aprendizagem” (MARTINS, 2015, pág.113). Bandeira (2007) ainda afirma que os 

professores, mesmo após as formações com o NTE, ainda apresentam uma “postura 

conservadora e usam superficialmente os equipamentos do laboratório de informática.” 

(MARTINS, 2015, pág.118). Os profissionais que participaram dessas formações entram com 

uma defasagem muito grande de conhecimentos em hardwares e softwares o que dificulta um 

pouco o processo de aprendizagem (PINTO, 2008).  

Outro problema encontrado por Schnell (2009) é sobre como capacitar os professores 

se estes não dispõem de tempo fora de sala para realização dessas formações.  “Como 

podemos querer que as tecnologias estejam de fato inseridas no contexto do projeto político-

pedagógico da escola, se não damos espaço para o professor se apropriar dessas tecnologias?” 

(Schnell, 2009, pág.96 in MARTINS, 2015, pág. 122). Mas esta não é a realidade de todas as 

formações. Existem situações, como apresentado por Barreto (2010), em que os professores 

“não quiseram se capacitar, devido à resistência em trabalhar com as tecnologias 

educacionais.” (MARTINS, 2015, pág. 122) 

Esses estudos permitem compreender que o ProInfo ainda não alcançou seus objetivos 

e que o programa ainda encontra alguns empecilhos em sua efetivação. Mesmo com a 

restruturação em 2007, o ProInfo apresentou pouco avanço no uso efetivo por parte dos 

docentes. A falta de manutenção nos equipamentos e a não capacitação de todos os atores da 

educação (professores, pedagogos, direção) são os principais problemas que encontrados 

pelos pesquisadores. (MARTINS, 2015, pág. 116) Para MARTINS (2015) são esses 

problemas que dificultam a implementação de inovações na educação, como a falta de 

equipamentos em operação e professores capacitados para utilização dos materiais digitais 

desenvolvidos. O que acarreta prejuízos, visto que “recursos financeiros expressivos já foram 

investidos até hoje” (MARTINS, 2015, pág. 117) e, como apontado pelos pesquisadores, 

ainda não se obteve resultados expressivos. 

Apesar de não existirem resultados expressivos com o uso dos recursos aportados pelo 

governo através do PROINFO, vê se um esforço do Estado em atender as demandas da 
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geração atual de alunos e sua forma de aprender, pois existe conflitos entre a forma da 

Geração Z aprender e a forma da Geração Y, X e Babyboom de ensinar. Esses conflitos entre 

a metodologia de ensinar e aprender será o foco da discussão do tópico a seguir. 

 

1.3.Conflitos Atuais Referentes à Metodologia Tradicional 

Pesquisas e experiências práticas têm demonstrado que as aulas nas escolas públicas 

estão cada vez menos atraentes aos alunos e grande parte dos professores desse ambiente 

escolar não conseguem ir além do livro didático (OLIVEIRA, 2013). Isso se dá, às vezes, pela 

limitação do profissional ou por falta de novos recursos e materiais. Todo profissional da 

educação passa por um processo de formação onde ele aprende maneiras de desenvolver a 

aprendizagem nas pessoas, sejam crianças, adolescentes ou adultos. Essas metodologias de 

ensino foram discutidas por Mizukami (1986), que se tornou a principal referência nesse 

trabalho no que tange Metodologias de Ensino e Aprendizagem. Aqui serão apresentadas as 

principais características da Metodologia Tradicional e os conflitos que ela apresenta ao se 

tentar aplicar tal método aos alunos da Geração Z. 

 

1.3.1.Metodologias de Ensino 

 Para que seja atingido o objetivo de aprendizagem, os professores, auxiliados pelos 

pedagogos e supervisores educacionais, escolhem as melhores Metodologias de Ensino para 

obter os melhores desempenhos no processo de ensino-aprendizagem dos alunos durante sua 

trajetória escolar. Em outras palavras, esses profissionais aplicam técnicas de ensino que 

visam desenvolver o conhecimento nos alunos tendo como referencial o contexto 

sociocultural da instituição em que se trabalha.  

No cenário da educação brasileira, de acordo com MIZUKAME (1986), percebe-se 

cinco Abordagens Educacionais: Abordagem Tradicional, Comportamentalista, Humanista, 

Cognitivista e Social-Cultural. Em sua obra “Ensino: as abordagens do processo”, Maria da 

Graça Nicoletti Mizukame, realiza um panorama geral dessas cinco Abordagens 

Educacionais. Para este trabalho limita-se a apresentação da abordagem Tradicional, 

Comportamentalista e Cognitivista, visto que estas estão diretamente associadas ao objetivo 

desse trabalho. Assim, a seguir, é apresentada a Abordagem Tradicional e os conflitos 

referentes a ela e as gerações, e posteriormente, em outros capítulos, as abordagens 

Comportamentalista e Cognitivista. 



 

 

1.3.2.Abordagem Tradicional 

Nesse tipo de Abordagem, MIZUKAME (1986), diz que essa se trata-se de uma 

espécie de ensino que busca “conduzir o aluno ao contato com as grandes realizações da 

humanidade: obras primas, da literatura e da arte, raciocínios e demonstrações plenamente 

elaborados, aquisições científicas atingidas pelos métodos.” (MIZUKAME, 1986, pág. 8). 

Assim a autora acredita que esse tipo de abordagem busca desenvolver nos estudantes as 

habilidades mínimas para este se integre a sociedade.  

Para atender ao seu objetivo, a Abordagem Tradicional defende o ensino centralizado 

no professor. Este é responsável pela realização de todo o processo, unilateral, de transmissão 

de conhecimento, cabendo aos alunos “apenas executar as prescrições que são lhes fixadas 

por autoridades externas” (Ibidem, pág. 8). Compreende-se assim que os alunos são seres 

passivos desprovidos de qualquer conhecimento prévio, teoria da Tábula Rasa de John Locke. 

O conhecimento, definido nessa abordagem como organização simplificada de 

processos de aprendizagem (Ibidem, pág. 10), é depositado nos alunos (FREIRE, 1975) 

durante sua vida escolar, desconsiderando suas manifestações individuais e contextos sociais. 

O ambiente escolar é organizado fisicamente desprovido de qualquer elemento que distraia o 

aluno, salas de aula com cores sólidas, organizadas em fileiras e com o professor afastado 

destes. O conhecimento não busca uma variedade ou quantidade de noções ou conceitos, 

utiliza-se da repetição como método de fixação de conteúdos, não privilegiando a 

racionalização. 

A Metodologia na Abordagem Tradicional se resume em aulas pré-elaboradas para a 

transmissão das informações em aulas expositivas, onde o professor se posta na frente da sala 

de aula, organizada quase como um auditório, limitando o aluno a escutá-lo. Após essa 

apresentação, os alunos realizam de forma automática e sem variação, na maioria das vezes, 

exercícios (provas, exames, atividades e trabalhos) considerados como suficiente indicador de 

que houve aprendizagem (MIZUKAME, 1986, pág.15). Ignora-se o ritmo de aprendizagem 

de cada aluno e acredita-se que se todos assistiram a mesma aula com o mesmo professor no 

mesmo dia, todos aprenderam. 

A Avaliação na Abordagem Tradicional é realizada visando a exatidão da reprodução 

dos conteúdos que foram “depositados” (FREIRE, 1985) em sala de aula. Medido pela 

quantidade e exatidão das informações que eles reproduziram durante os exercícios. As notas 

conquistadas funcionam como forma de nivelar a aquisição do conhecimento. 
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Aqui irá considerar como Metodologia Tradicional de ensino a forma com que o 

professor conduz sua aula onde este é o Agente Ativo, transmite o conhecimento para os 

alunos, e os estudantes são os Sujeitos Passivos do processo de aprendizagem, estão ali 

apenas para absorver o conhecimento por meio de uma explicação oral e teórica do professor 

(SANTOS, 2011), que em sua grande maioria, utiliza apenas o livro didático como suporte 

para suas aulas. 

 

Figura 1. Processo de ensino e aprendizagem acontece em um único sentido. O aluno não participa desse  processo de 

forma ativa. O professor transmite o conhecimento e os alunos devem absorvê-los.  Fonte: o autor. 

 

Nas palavras de Kenski (2007), com suporte nos pesquisadores Michael Lewis e 

Tapscott, existe uma grande característica comum entres os jovens de hoje que é a 

necessidade de independência e autonomia em relação ao conhecimento que lhes interessa. 

Como diz Tapscott eles se comportam como ativos pesquisadores de informações e não 

“recipientes”.  

“São inquietos e preferem descobrir sozinhos a seguir linearmente os passos 
planejados por outrem para chegar às aprendizagens. (...). Os jovens atuais também 
aprendem entre si, em articulações múltiplas ou grupos organizados, nos quais se 
encontram on-line regularmente.” (Tapscott, 2005 apud KENSKI, 2007, p. 50) 

 

Essa metodologia tradicional não se encaixa com a forma dessa geração aprender o 

que leva a falta de motivação os alunos, e assim eles encontraram no smartphone, uma fuga 

das aulas. É cada vez mais comum ver os alunos da rede pública utilizarem o dispositivo nas 

aulas. Essa é a fuga que eles encontraram para sair da metodologia tradicional, navegar pelas 

redes sociais, pesquisar assuntos de seu interesse ou jogar. 

Existem professores que gostariam de diversificar suas aulas com o uso das 

tecnologias, mas não se sentem confortáveis ao manuseá-las. Como então superar esses 

desafios e tornar essas aulas mais atraentes com baixo investimento? 



 

 

Diversificar é a “palavra-chave” para tornar as aulas mais atraentes para os alunos. 

Uma aula atrativa pode ocorrer quando o aluno deixa de ser um sujeito passivo e passa a 

interagir com os demais sujeitos, proporcionando a construção do conhecimento junto com o 

professor e demais alunos. Para Oliveira (2012), só o fato do professor propor algo 

completamente diferente do que eles estão acostumados faz com que a atenção dos alunos 

seja conquistada.  

Essa falta de interesse, por parte dos alunos, se dá muitas vezes pela Educação 

brasileira não acompanhar a evolução da sociedade. Como aponta Tião Rocha (2015). 

 O modelo de escolarização que nós temos é incompatível com os desejos da 
sociedade, incompatível com o país que a gente precisa. Essa escola está para trás, 
ela não avançou. Ela continua indo no modelo do século XIX. Ela se parece muito 
com a fábrica, sistema fabril de reprodução; ela se parece com cadeia, porque tem 
grade (ROCHA, 2015, pág. 2). 

 

O fato é que o mundo da educação está em um período de transição. As TDIC’s vão 

fazer parte das aulas. As escolas já lidaram com transições deste tipo anteriormente. A parte 

difícil, durante a transição, é identificar o que preservar da educação tradicional e o que 

substituir por novos processos e isso inclui ferramentas digitais como os jogos. Para Palfrey e 

Gasser (2011), isto significará “ensinar as crianças através dos computadores; às vezes, os 

computadores não terão lugar na sala. Só então poderemos explorar o que sabemos sobre a 

maneira como as crianças estão aprendendo na era digital.” (PALFREY et. GASSER, 2011, 

pág. 284). Para identificar em quais momentos os meios digitais serão úteis, é necessário 

experimentar, e para isso acontecer, o apoio ao docente por parte do governo, diretores e 

coordenadores é algo que se faz necessário. É preciso que haja debates entre toda a equipe 

pedagógica sobre essas metodologias. O docente sozinho não é o único responsável pelo 

processo de ensino-aprendizagem.  

Um dos elos mais importantes no uso das TDIC’s nas escolas é o docente. Por esse 

motivo as escolas também devem incentivar e recompensar a experimentação por parte dos 

professores no mundo digital. Deve ser uma das competências dos diretores e coordenadores 

facilitar ao corpo docente o uso de tecnologias em apoio ao ensino. Os professores sabem 

muito bem que problemas precisam resolver no processo de ensino, o que eles não sabem é 

que muitas vezes existem ferramentas (softwares) que podem contribuir para a resolução 

desses problemas. A maioria das escolas desenvolve um modo de apoiar o uso moderado de 

ferramentas modestas por poucos membros do corpo docente. (PALFREY et. e A equipe 
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pedagógica, precisa ter visão e apoio suficiente para aproximar e despertar a criatividade nos 

professores.  

Dessa forma, escolas que buscam bons resultados, devem investir em seu corpo 

docente. É comum ver escolas, como apresentado anteriormente, recheada de equipamentos e 

tecnologias, mas pouco se vê formações voltadas ao uso dessas ferramentas.  

Poucas escolas estão dispostas a dar o passo simples de proporcionar aos professores 
uma formação adequada para ajudá-los ensinar usando a tecnologia que apoie seu 
estilo pedagógico específico. (PALFREY et. GASSER, 2011, pág. 280). 

 

 Para os autores não há necessidade de contratar formadores de fora.  

Pode ser o professor com mais conhecimento da tecnologia de cada departamento, 
simplesmente compartilhando o exemplo de como tem empregado com sucesso a 
tecnologia em seu próprio ensino.” (PALFREY et. GASSER, 2011, pág. 280).  

Além disso, de certa forma, os próprios alunos podem trabalhar em conjunto com os 

professores e ensiná-los algumas das tecnologias que eles interagem com facilidade.   

O ideal seria que toda escola se unisse em um esforço comum. Não cabe somente o 

professor, sozinho, realizar essas formações buscando inovar suas aulas. Pois ele pode acabar 

usando as TDIC’s de forma inapropriada. Assim, uma ótima ferramenta desenvolvida como 

um jogo digital que agradaria aos alunos, se tornaria péssima nas mãos de profissionais que 

não sabem como utilizar, não compreendem o conceito de jogo e como ele é capaz de ensinar. 

Jogo é muito mais que brincar, sendo objeto de estudo de Johan Huizinga e Roger Caillois e 

que será apresentado a seguir.  



 

 

2. O JOGO 

É fundamental que ao buscar desenvolver um jogo didático, digital ou não, o autor 

desse jogo tenha em mente a todo momento de seu desenvolvimento, o conceito do que é 

jogo. Assim, nesse capítulo apresentamos os conceitos sobre jogos de dois autores referências 

no tema, Johan Huizinga e Roger Caillois. Coube a esse capítulo também apresentar os 

conceitos e as características de Jogos Digitais, pois a virtualização dos jogos permitiu 

ampliar os conceitos de Huizinga e Caillois criando novas categorias de jogos e mecânicas. 

 

2.1.Johan Huizinga e Homo Ludens: Jogo Como Elemento de Cultura. 

Huizinga se tornou a principal referência para aqueles que buscam compreender o que 

é jogo. Suas contribuições vão além de apenas conceituar, ele busca demonstrar como essa 

atividade influenciou na construção da sociedade moderna. Demonstrando que existe uma 

finalidade além da diversão e se trata de uma atividade que surgiu antes mesmo da própria 

cultura. O autor busca entender o jogo “como uma forma específica de atividade, como 

“forma significante”, como “função social”.  

Segundo uma teoria, o jogo constitui uma preparação do jovem para as tarefas sérias 
que mais tarde a vida dele exigirá, segundo outra, trata-se de um exercício de 
autocontrole indispensável ao indivíduo (...) outros veem o princípio do jogo como 
um impulso inato para exercer uma certa faculdade como desejo de dominar ou 
competir.  (HUIZINGA, 2000, pág. 10) 

 

 Huizinga discute que por trás dessas duas teorias existem uma finalidade biológica. 

Algo primitivo tornando o jogar necessário para o desenvolvimento do ser humano. Para isso 

ele apresenta que a atividade do jogo é possível encontrar até mesmo em filhotes de animais e 

bebês humanos. 

O jogo é o fato mais antigo que a cultura. Bastará que observemos os cachorrinhos 
para constatar que se encontram presente todos os elementos essenciais do jogo 
humano (...) respeitam regras que proíbem de morderem, pelo menos com violência. 
Fingem ficar zangados, e o que é mais importante, eles, em tudo isto, experimentam 
o imenso prazer do divertimento (...) se os animais são capazes de brincar, é porque 
são alguma coisa mais do que simples seres mecânicos. (Ibidem, pág. 5) 

 

Para isso ele inicia o livro demonstrando o significado do jogo nas diferentes culturas 

humanas, partindo desde os tempos remotos da Grécia antiga, passando pelas tribos africanas 

e pelos jogos Olímpicos da Era Moderna. Dessa forma, ele busca demonstrar quais são as 

características dos jogos, o que nos interessa nesse trabalho. 
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Assim a primeira característica defendida por Huizinga é que o jogo necessariamente 

precisa ser uma atividade livre. Ou seja, é uma atividade onde a iniciativa de participar dela é 

algo voluntário, livre de obrigações e seriedade. Nas palavras do autor: 

Poderíamos considerá-lo uma atividade livre, conscientemente tomada como “não 
séria” e exterior à vida habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador 
de maneira intensa e total. É uma atividade desligada de todo e qualquer lucro, 
praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo certa ordem e 
certas regras. Promove a formação de grupos sociais com tendência a rodearem de 
segredo e a sublinharem sua diferença em relação ao resto do mundo por meio de 
disfarces ou outros meios semelhantes. (HUIZINGA, 2000, pág. 16) 

 

O jogador é livre para jogar aquilo que lhe interessa, livre para iniciar uma partida e 

terminar quando ele bem entender. O que está intimamente ligado com outra característica, é 

uma atividade que não é vida real, pelo contrário, trata-se de uma atividade que busca se 

distanciar do cotidiano para um “faz de conta”, podendo ser no máximo uma imitação forçada 

da vida real. 

O jogo tem, por natureza, um ambiente instável. A qualquer momento é possível “à 
vida real quotidiana” reafirmar seus direitos, seja devido ao afrouxamento do 
espírito do jogo, a uma desilusão, um desencantamento. (...) toda criança sabe 
perfeitamente quando está "só fazendo de conta" ou quando está "só brincando" 
(Ibidem, pág. 10) 

 

A terceira característica dos jogos é a delimitação de tempo e espaço. Ou seja, a 

atividade ocorre em determinado espaço (físico ou virtual) e tempo (rodada, partida, horas, 

minutos). Uma partida de League of Legends, por exemplo, ocorre no espaço Summoner's Rift 

(delimitação espacial virtual), pelo tempo que durar o Nexus18(delimitação temporal) inimigo. 

Uma partida futebol ocorre dentro de quatro linhas do campo (delimitação espacial física) 

durante dois tempos de 45minutos19 (delimitação temporal). 

Ele se insinua como uma atividade temporária, que tem uma finalidade autônoma e 
se realiza tendo em vista uma satisfação que consiste nessa própria realização. Ele é 
jogado até o fim dentro de certos limites de tempo e espaço. (Ibidem, pág.11) 

 

Essa delimitação é absorvida pelos jogadores e Huizinga conceitua essa imersão como 

círculo mágico. Onde, enquanto se está dentro do círculo mágico, seus amigos se tornam seus 

                                                 
18 Coração da base inimiga. 
19 Podendo se prolongar por mais tempo de acordo com os acréscimos definidos pelo juiz da partida. 



 

 

adversários e você precisa vencê-lo, e, quando a partida termina, os jogadores saem do círculo 

mágico e retornam para o cotidiano, eles continuam sendo amigos. 

Quando se retorna a vida real, momento que se chega ao fim do jogo e evade do 

círculo mágico, alguns elementos são transportados do jogo para o cotidiano. Algumas 

habilidades são adquiridas durante essa imersão, é gerado conhecimento.  

Todo jogo possui a característica de tensão, incerteza, acaso. Esses elementos tornam 

os jogos desafiantes, o que leva ao jogador persistir, superar os desafios. “Quanto maior o 

nível de tensão e imprevisibilidade, maiores as chances de um jogo se tornarem preferido por 

quem consome.”  (ARRUDA, 2014, pág. 20) 

Esse elemento de tensão faz despertar o valor “ético na medida em que são postas à 

prova as qualidades do jogador.” (HUIZINGA, 2000, pág.12). Pois mesmo com o intenso 

desejo de ganhar deve-se sempre obedecer às regras impostas. Aquele que não obedece é 

visto pela comunidade como trapaceiro, estraga prazeres e acaba com o jogo. “As regras 

existem para que todos possam ter as mesmas condições iniciais e se desenvolverem e, a 

partir daí, obterem sucesso e se sobressaírem, vencendo o jogo por seu esforço, conhecimento 

e habilidade.”  (ARRUDA, 2014, pág. 21) 

Posta as características dos jogos, pode-se então dizer que jogo se trata de uma 

atividade livre e consciente voltada para um momento de evasão da realidade por um 

determinando período temporal onde deve-se obedecer aos limites de espaço e as regras 

impostas. Mas para Roger Caillois esse conceito pode e deve ser ampliado, como veremos a 

seguir. 

 

2.1.1.Roger Caillois e o Jogo em um sentido mais amplo 

Caillois desenvolve seu conceito de jogo na obra “Os Jogos e os homens” (2007), 

onde ele dá continuidade às discussões e explora mais a fundo as características apresentadas 

por Huizinga, apontando os seis elementos necessários para que uma atividade seja 

caracterizada como jogo.  São elas: Liberdade, Delimitação, Imprevisibilidade, Regulamento 

e Normas Ficção e Improdutividade.  

Para Calillois, Hiuzinga realiza um estudo brilhantemente, mas define sua obra “não 

como um estudo dos jogos, mas uma pesquisa sobre a fecundidade do espírito de jogo no 

domínio da cultura” (CALILLOIS, 1958, pág. 23) ou seja, um estudo para entender como o 
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jogo se desenvolveu dentro da sociedade humana. Critica o conceito desenvolvido 20  por 

Huizinda que aponta que se trata de uma “definição em que todas as palavras são, no entanto, 

preciosas e cheias de sentido, e, ao mesmo tempo, demasiado ampla e demasiado restrita.” 

(Ibidem, pág. 24). Uma definição com algum sentindo, mas com falhas por ampla e restrita 

demais. 

Apesar de algumas divergências, ambos os autores concordam que o jogo 

necessariamente precisa ser uma atividade livre: 

Obrigatório ou simplesmente recomendado, o jogo perderia uma das suas 
características fundamentais, o facto de o jogador a ele se entregar espontaneamente, 
de livre vontade e por exclusivo prazer, tendo a cada instante a possibilidade de 
optar pelo retiro. (...) porque só existe jogo quando os jogadores querem jogar e 
jogam, mesmo que seja o jogo mais absorvente ou o mais extenuante, na clara 
intenção de se divertirem e de afugentar as preocupações, ou seja, de se afastarem da 
vida de todos os dias. Acima de tudo, e sobretudo, urge que tenham a possibilidade 
de se irem embora quando lhes aprouver.  Só se joga se se quiser, quando se quiser e 
o tempo que se quiser. Isso significa que o jogo é uma actividade livre. É, além do 
mais, uma actividade incerta. A dúvida acerca do resultado deve permanecer até ao 
fim. Quando, numa partida de carta. (CALILLOIS, 1958, pág. 26) 

 

Com limitações temporal e espacial, devendo obedecer a regras e se trata de uma 

atividade que não é cotidiano: 

Com efeito, o jogo é essencialmente uma ocupação separada, cuidadosamente 
isolada do resto da existência, e realizada, em geral dentro de limites precisos de 
tempo e de lugar. Há um espaço próprio para o jogo. Conforme os casos, o tabuleiro, 
o estádio, a pista, a liça, o ringue, o palco, a arena, etc. (...) As emaranhadas e 
confusas leis da vida diária são substituídas, nesse espaço definido e durante esse 
tempo determinado, por regras precisas, arbitrárias, irrecusáveis, que têm de se 
aceitar como tais e que presidem ao correcto desenrolar da partida. Se o trapaceiro 
as violas, pelo menos finge respeitá-las. Não as discute: abusa da lealdade dos outros 
jogadores. Sob este ponto de vista, temos de estar de acordo com os autores que 
sublinharam que a desonestidade do trapaceiro não destrói o jogo. (CALILLOIS, 
1958, pág. 27)  

Apesar de descordarem em alguns aspectos sobre a definição de jogo, ambos autores 

entendem que é preciso que o jogo seja uma atividade fictícia voluntária que dura 

                                                 
20 “Define-se jogo como uma ação livre, vivida como fictícia e situada para além da vida corrente, capaz, 

contudo, de absorver completamente o jogador; uma ação destituída de todo e qualquer interesse material e de 

toda e qualquer utilidade; que se realiza num tempo e num espaço expressamente circunscritos, decorrendo 

ordenadamente e segundo regras dadas e suscitando relações grupais que ora se rodeiam  propositadamente de 

mistério ora acentuam, pela simulação, a sua estranheza em relação ao mundo habitual.” (HUIZINGA, 2000, 

pág. 23) 



 

 

determinado período, obedecendo regras e espaço predeterminado, onde a incerteza, tensão e 

regras são formas de engajamento dos jogadores.  

Ambos autores apresentam bons conceitos do que é jogo, mas com a virtualização dos 

jogos, esses conceitos se expandiram como veremos a seguir. 

 

2.2. Jogos Digitais 

Definido o conceito de jogos cabe agora discutir a definição de Jogos Digitais e suas 

características. Partindo do pressuposto que jogos são atividades ocorrem dentro de 

determinado espaço, os jogos digitais ocorrem tem como seu espaço ambientes virtuais. 

Sendo assim consoles (Playstation, Supernintendo, Switch e Xbox), computadores, 

smartphones, tablets são responsáveis por virtualizar os Jogos Digitais.  

Com virtualização dos espaços dos jogos ampliou-se a possibilidade de simulações de 

atividades que antes estavam distantes da grande maioria. Os videogames permitiram que as 

pessoas pudessem dirigir veículos, pilotar aviões, gerir cidades, construir impérios históricos. 

Dessa forma surgiu categorias específicas de jogos digitais que serão apresentadas a seguir. 

 

2.2.1. Categorias de Jogos Digitais 

A delimitação das regras, conhecida pelos desenvolvedores de jogos como mecânica, 

(ARRUDA, 2014, pág. 85) fez surgir categorias específicas de jogos virtuais. Assim os jogos 

digitais são categorizados de acordo com as regras pelas quais ele foi desenvolvido. Eucídeo 

Pimenta Arruda traz em seu livro “Fundamentos para o Desenvolvimento de Jogos Digitais” 

as cinco21 categorias que serão apresentadas aqui. 

 

 

 

                                                 
21 No livro o autor apresenta a categoria Simulação como jogo por muitos jogadores utilizarem tais simulações 

como forma de prazer, entretenimento (ARRUDA, 2014, pág. 50). Porém é um tipo de gênero que, na 

perspectiva de Huizinga e Caillois, tais jogos não podem ser considerados jogos pois elas representam o 

cotidiano. 



38 

  

 

2.2.1.1. Ação  

O conceito de jogos de Ação é o resultado de um conjunto de regras que impõe que o 

jogador tome determinadas ações durante a partida. São jogos com enredos em que o player 

controla um personagem e, por meio dele, realiza diversas atividades como saltar, atirar, lutar. 

 Essa categoria é considerada bem ampla e pode subdividir-se em subcategorias:  

Ball and paddle: Jogos de pong, pinball, onde o jogador controla uma paleta para 

movimentar a bola e impedir que ela fique em seu território. 

Labirinto: Jogos de escape, onde o jogador controla um personagem que deve escapar 

de labirintos ou destruir os inimigos dentro desse labirinto.  

Beat 'em up: Popularmente conhecidos como jogos de fase, onde o jogador controla 

um personagem e, luta contra inimigos ao longo de diferentes cenários até chegar a fase final 

onde existe o inimigo final (chefão). 

Shoot 'em up: Jogos de naves, onde o jogador controla uma nave/avião que dispara 

tiros contra inimigos e desvia de obstáculos. (Space Invader’s) 

Platform: Jogos de plataforma, onde o jogador controla um personagem 

horizontalmente por cenários pulando sobre plataformas. (Super Mário World) 

 

Figura 2 Super Mario World. Fonte: https://www.nintendo.pt/. Acessado em 11 de Outubro 2018 

Puzzles: Jogos de quebra-cabeça. Onde o jogador deve solucionar problemas, sendo 

esse o principal objetivo do jogo. (Quebra-cabeça) 

https://www.nintendo.pt/


 

 

Infinity Run: Jogo de corrida infinita. Onde o jogador deve atingir a maior distância 

possível (Flappy Bird). 

 

Figura 3 Flappy bird. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Flappy_Bird.  Acessado em 11 de Outubro de 2018 

 

 Horror: Jogo de terror. Onde o jogador deve controlar um personagem em um cenário 

de terror. (Resident Evil)  

Open World: Jogos de mundo aberto. Onde o jogador controla um personagem que 

explora os desafios em um espaço muito amplo sem um caminho definido. (Grand Theft Auto 

– GTA) 

  

Figura 4 GTA. Fonte: http://Pinterest.com Acesso em 11 de Novembro de 2018 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Flappy_Bird
http://pinterest.com/
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Shooting Gallery: Jogo de tiro ao alvo. Onde o jogador controla somente a arma de um 

personagem em primeira pessoa com o objetivo de acertar o alvo. 

 FPS (First Person Shooter): Jogo primeira pessoa. Onde o jogador controla, diferente 

do Shooting Gallery, o personagem como todo movimentando-o pelo mapa. Não somente a 

mira da arma. (Counter-Strike) 

TPS (Third Person Shooter): Jogo em terceira pessoa, onde o jogador controla o 

personagem com uma visão mais ampla do personagem. 

 

Figura 5 Assassin's Creed Syndicate. Fonte: http://www.killscreen.com Acessado em 11 de Novembro de 2018 

 

2.2.1.2.  Luta 

Jogos de combates entre personagens privilegiando-se artes marciais (reais ou 

fictícias), onde o jogador possui uma visão de espectador da luta controlando os movimentos 

de combate do seu personagem.  

 

Figura 6 Mortal Kombat X - Fonte: http://www.mortalkombat.com/pt-br/  Acesso em 11 de Novembro de 2018 

http://www.killscreen.com/
http://www.mortalkombat.com/pt-br/


 

 

2.2.1.3.Esportes 

Jogos baseados em modalidades esportivas buscando simular com maior precisão 

possível, através de suas mecânicas, tais modalidades.  

Arcade: São jogos com um background de esporte, mas sem preocupação com a 

realidade: Mario Tennis, NBA Jam 

Simulação: Jogos que buscam simular com grande precisão os esportes, onde o player 

é responsável por controlar os jogadores durante as partidas. (FIFA),  

Managers: Jogos que pretendem simular o gerenciamento de equipes, onde o jogador 

se torna o técnico da equipe, fazendo escalações, comprando e vendendo jogadores. Diferente 

dos jogos de simulação o player não controla os jogadores durante as partidas. (Football 

Manager, Elifoot 98). 

 

2.2.1.4.Simulação 

 Jogos de simulação são jogos que buscam representar situações do cotidiano dos seres 

humanos. (Flight Simulator) 

Categorizar simulação não agrada a todos os pesquisadores, principalmente para 

aqueles que se prendem a definição de Huizinga. Como já foi apresentado aqui, este defende 

que o jogo deve possuir características que se afastam da realidade, do cotidiano. Porém, 

como Arruda (2014) apresenta, softwares de simulação muitas vezes são utilizados como 

jogos. Apesar de terem sido desenvolvido com objetivo de treinamento, ele acabou se 

tornando um objeto de entretenimento. Por isso, aqui a simulação é também considerada 

como uma categoria de jogo.  

 

2.2.1.5. RPG 

O RPG (Role-Playing Game) de mesa é um “jogo de interpretação de personagem” 

onde o jogador assume um avatar e segue uma narrativa proposta pelo mestre (outro jogador 

responsável por narrar e controlar as aventuras). O progresso do jogo ocorre obedecendo a 
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narrativa proposta pelo mestre em ambientes como fantasia (cavaleiros, dragões, magos), 

terror (cthulhu), futuro distópico (cyberpunk)22 e é contada de forma oral pelo mestre.  

O RPG de computador é uma interpretação visual e virtual do RPG de mesa. Onde o 

mestre é substituído por NPC’s (Non Player Character) Personagem não jogável controlado 

pelo computador que define quais serão as aventuras dos players em diversos ambientes. 

Como exemplo temos Diablo.  

• MMORPG 

 O MMORPG (O Massively multiplayer online role-playing game), é uma categoria 

muito popular de RPG onde vários jogadores, através da internet, conseguem compartilhar as 

aventuras seguindo a mecânica imposta pelo RPG.  

 

2.2.1.6.RTS 

  Real-time Strategy (RTS) são jogos de estratégia que se baseiam em tomadas de 

decisões, onde a melhor estratégia vence. Usualmente se trata de jogos de construção e 

desenvolvimento de sociedades, podendo, ou não, ocorrer uma batalhar entre essas sociedades 

para se ter um vencedor no final. Assim cada jogador desenvolve sua sociedade e vai 

atacando a outra com objetivo de derrota-la.  

Esses jogos podem ter como base contextos históricos, como a franquia Age of 

Empires, da Microsoft, onde o jogador desenvolve sociedades humanas das diferentes eras 

(Mitológicas, Imperiais, etc.) como também fantasia, como Warcraft 3 (Elfos, Orcs), da 

Blizzard. 

 

 

 

 

 

Figura 7 Warcraft 3. Fonte: http://Pinterest.com Aceeso em 11 de Novembro de 2018 

                                                 
22 Mais informações em https://jovemnerd.com.br/?podcast=nerdcast-261-rpg-uma-arte-de-interpretacao-ou-nao 



 

 

3.GAMIFICATION E APRENDIZAGEM BASEADA EM JOGOS 

 

Definido o que é jogo e Jogos Digitais, esse capítulo tem como proposta discutir como 

é possível aprender a partir deles. Sendo assim, serão demonstrados quais elementos devem 

estar presentes nos jogos para que eles consigam desenvolver a aprendizagem. A 

gamification, que têm como objetivo desenvolver a aprendizagem através de atividades que 

utilizam elementos dos jogos, será o centro das discussões e, portanto, a partir dos elementos 

que a gamification possui, serão feitas as relações entre as teorias de aprendizagem. 

Aqui também é realizada uma discussão sobre o conceito de aprendizagem e as teorias 

psicológicas que estão presentes no processo de ensino e aprendizagem baseadas em jogos 

digitais: Teoria do Condicionamento Clássico e a Teoria da Lei do Efeito, a partir de um jogo 

digital, Assassin’s Creed: Syndicate. 

 

3.1. Gamification 

Gamification se refere a uma estratégia de ensino que, há muitos anos, é implementada 

por empresas, com o objetivo de aprimorar o profissional. Não recentemente, a área da 

educação também vem utilizando essas técnicas com o objetivo de melhorar o desempenho 

dos alunos. Flora Alves (2014),  apresenta um conceito bastante objetivo do que é essa 

prática. Ela revela que, para o campo da aprendizagem, a definição de Karl Kapp no livro 

“The gamification of Learning and Instruction”, uma das melhores conceituações e, assim, 

entende-se gamification como: “(...) a utilização de mecânica, estética e pensamento baseados 

em games para engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver 

problemas.” (Karl Kapp apud. ALVES, 2014, p.26) 

Quando se desenvolve uma atividade com foco na aprendizagem e utiliza elementos 

de jogos, o objetivo é engajar os participantes através da mecânica dos jogos e da estética. 

Torna-se uma atividade mais motivacional e realiza ainda a proposta de construir 

conhecimentos. 

 Quando se pensa em aplicar a mecânica de jogos em atividades de aprendizagens é 

preciso estar atento que se trata de um exercício de imersão onde o aprendiz é engajado pelos 

desafios, obstáculos, regras e feedbacks com que ele interage ao longo do exercício. Com o 

objetivo de sempre o transportar para o círculo mágico, como definido por Johan Huizinga 

(2000). 



44 

  

 

Uma atividade qualquer realizada com mecânicas de jogos não pode ser considerada 

gamification. Como explica Alves (2014), na gamification o objetivo final é o aprendizado, 

que segundo Gazzaniga (2005), aprender significa uma mudança relativamente duradoura de 

comportamento resultante da experiência. Atividades que não visam aprendizagem e que 

utilizam mecânica de jogos (como rank, badges, etc.) para a autora não são gamification. 

Trazer elementos de um jogo para uma atividade de aprendizagem é um desafio e 

tanto. Não se trata de reduzir a o gamification à contagem de pontos, entrega de badges e 

classificação dos participantes em um rank pois isso, segundo a autora, “é uma grande 

armadilha.” (ALVES, 2014, pág. 37) 

Observa-se que é necessário entender alguns elementos dos jogos para que se possa ter 

sucesso na criação de atividades gamificadas. Para o professor Kevin Werbach (2015), os 

elementos de um game são elementos padrões e recorrentes que podem ser combinados de 

diferentes maneiras para que você construa um jogo. De forma que, quando se cria um 

exercício de gamification com objetivo de aprendizado, tais elementos estarão presentes. 

 Kevin Werbach (2015), em seu curso sobre Gamification na plataforma Cousera23, 

agrupa os elementos presentes em jogos e utiliza uma estrutura em forma de uma pirâmide e 

insere tais elementos em grupos: Dinâmica (sendo o topo), Mecânica (meio) e Componentes 

(base), sendo que cada estrutura possui suas subdivisões. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 https://pt.coursera.org/learn/gamification 17 de Novembro de 2017 

Figura 8 Representação da Divisão proposta por Kevin Werbach dos elementos que compõe uma atividade 

gamificada. Adaptada do Curso Gamification da Cousera. 

https://pt.coursera.org/learn/gamification


 

 

A dinâmica, que está no topo da pirâmide, é constituída por elementos responsáveis 

por atribuir coerência e padrões regulares à experiência. São elementos que não compreendem 

as regras, mas que determinam aquilo que o jogador deve fazer durante a partida. Dentro da 

Dinâmica aparecem as constrições, emoções, narrativas, progressões e relacionamentos.  

• Constrições: responsáveis por restringir o alcance do objetivo, são obstáculos 

que impedem o jogador de atingir o objetivo de forma mais óbvia, dessa 

forma exigem o pensamento criativo e estratégico.   

• Emoções: Um jogo consegue despertar uma gama de emoções como 

felicidade, tristeza, frustração.  

• Narrativa: é a estrutura responsável por engajar o jogador e fazer com que ele 

assimile o contexto do jogo com sua realidade. Tornado o exercício menos 

abstrato, que o jogo faça sentido.  

• Progressão: é a ferramenta que permite o jogador entender que ele está 

progredindo, avançando. E que vale a pena continuar. 

• Relacionamento: Interação entre os jogadores, amigos, colegas.  

A mecânica, que está no meio da pirâmide, movimenta o sistema gamificado. Uma vez 

que é constituída por desafios, sorte, cooperação, competição, feedback, aquisição de 

recursos, recompensas, transações, turnos e estado de vitória. 

•  Desafios: São objetivos com constrições que tornam o jogo dinâmico e 

divertido.  

•   Sorte: Aleatoriedade que permite o jogador uma sensação de sorte evolvida. 

•   Cooperação e competição: apesar de opostas, ambas despertam no jogador 

um desejo de compartilhar a jogatina com outras pessoas.  Seja para uma 

superar os resultados da outra ou se ajudarem para atingir o estado de vitória. 

•  Feedback: são os resultados (positivo ou negativo) que o jogador recebe. 

Fazendo com que ele entenda sua aproximação ao objetivo final ou não.  

•     Aquisição de recursos: em muitos jogos é possível adquirir recursos ao 

longo das partidas. Seja com objetivo de melhorar a experiência do jogador 

durante a partida ou tornar a experiência visualmente mais agradável. 
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•     Recompensas: São elementos que o jogador recebe quando conquista uma 

vitória durante a partida.  

•    Transações: Elemento de movimentação de recursos entre os jogadores ou 

entre jogador e NPC. 

•    Turnos: Jogadas alternadas entre os participantes. 

•     Estado de vitória: É o ápice do jogo, onde se atingir o objetivo proposto 

pelo jogo. 

O último item da pirâmide refere-se aos componentes, a base que sustenta a mecânica 

e a dinâmica, complementando esses elementos. Dessa forma, os componentes se constituem 

por realizações, avatares, badges, “boss fights”, coleções, combate, desbloqueio de conteúdo, 

placares, níveis, pontos e investigação.  

Realizações: São mecanismos de reconhecimento de uma vitória, progressão ou 

superação de desafios pelo jogador. 

Avatares: são representações gráficas do jogador no jogo. Podendo ser uma foto do 

próprio player, um personagem articulado em 2D/3D ou uma peça do tabuleiro. 

Badges: são representações gráficas de conquistas realizadas pelo jogador. 

Normalmente são escudos/medalhas/coroas que representa uma vitória ou uma premiação que 

o player conquistou ao ter um desempenho acima da média (dependendo da mecânica do 

game). 

Boss Fights: É a luta final contra o chefão é o desafio maior e o último do player a 

vencer para terminar o game. 

Coleções: são itens que o jogador adquire ao longo do game onde este pode receber 

bonificações por completar a coleção. 

Combate: são duelos travados entre o jogador e demais personagens do jogo, onde este 

adquire experiências através desses desafios. 

Desbloqueio de conteúdo: é uma estratégia utilizada para engajar o jogador onde este à 

medida que avança no game, vai liberando fases, itens e outras opções de jogos. 

Placares: é um sistema de classificação (ranking) onde mostra os melhores jogadores, 

os melhores desempenhos durante uma partida. 



 

 

Níveis: se trata de uma estratégia de dar ao jogador uma experiência de dificuldade de 

acordo com suas habilidades. Se tornando mais difícil gradativamente. 

Pontos: é uma forma de feedback ao jogador afim de mostrar como anda o seu 

desempenho. 

Investigação: é uma experiência de jogo onde o jogador deve explorar o cenário afim 

de completar os objetivos do game.  

A representação realizada por Kevin Werbach (2015) mostra uma possível 

configuração que um sistema gamificado pode ter, mas esta não é a regra de todo o sistema, 

como o próprio Werbach (2015) deixa claro em seu curso, pois cada modelo depende da 

proposta e do sujeito que está ministrando a atividade. Entender como funciona a 

aprendizagem é um bom caminho para diversificar essa estrutura proposta pelo Webach, 

assunto do próximo tópico. 

 

3.2.Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais 

Observa-se ainda que as escolas estão inseguras em relação ao que se fazer com 

impacto da inserção das tecnologias na aprendizagem. As instituições de todos os níveis de 

ensino fizeram basicamente a mesma coisa: distribuíram um netbooks para cada aluno, e 

depois ficou sem saber como usar os computadores com os estudantes; equipou cada sala com 

um roteador de acesso à internet sem fio, mas os alunos estão impedidos de usar, certamente 

uma tarefa inútil, afinal eles têm pacote de internet móvel (edge, dados móveis, 3G, 4G, 5G) 

(MARTINS, 2015). 

Adaptar-se aos hábitos dos atuais Nativos Digitais é o primeiro passo que as escolas 

devem dar. Principalmente os professores devem buscar entender a maneira como esses 

alunos estão processando informações antes de se aventurar a usar as tecnologias nas escolas. 

Para isso, é necessário entender a estrutura de toda a aprendizagem, não apenas para o tipo 

que acontece na sala de aula. 

Há metodologias que interessam a Geração Z e os professores devem tirar vantagem 

da maneira particular pelo qual eles estão aprendendo através do meio digital. O fato de esses 

alunos possuírem computadores e saberem usá-los já é o primeiro passo. O segundo é as 

escolas se atentarem à maneira mais interessante de integrar as tecnologias no currículo para o 

nível de habilidade dos alunos.  
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Antes de imergir nas teorias por trás do processo de aprendizagem, é necessário 

compreender o conceito de aprendizagem e os principais pesquisadores que se dedicaram a 

esse campo na psicologia.  

 

3.2.1. O Que é Aprendizagem 

Para que possamos entender como ocorre aprendizagem através dos jogos digitais, 

primeiro é necessário compreendermos o que é aprendizagem e como ela ocorre, para então 

associarmos o processo de aprendizado ao jogo. Portanto, nesse tópico serão apresentados 

alguns conceitos sobre aprendizagem e algumas teorias e experiências que podem contribuir 

para a construção de um game que de fato proporcione o aprendizado. Posteriormente, na 

segunda parte da dissertação, será apresentada a relação entre essas teorias e os jogos digitais 

didático. Alguns pesquisadores se dedicaram a estudar e compreender como ocorre o processo 

de aprendizagem, e definiram o que é aprendizagem. 

Os Comportamentalistas, como Pavlov, Watson, Guthrie, Hull, Thorndike e Skinner24, 

concluíram que a aprendizagem se trata de processo cego e mecânico de associação de 

estímulos e respostas, provocado e determinado por contingências. Os mediacionais, como 

Kofka, Köhler, Whertheimer, Maslow, Rogers, definem aprendizagem como processo de 

conhecimento, de compreensão das relações em que as condições externas atuam mediadas 

pelas condições internas. Já os Construtivistas, como PIAGET, se dedicaram a estudar o 

desenvolvimento humano e relacioná-lo à aprendizagem, utilizando-se das Estruturas 

Cognitivas (as quais regulam a influência do meio). E concluíram que a aprendizagem se 

constrói em processos de trocas entre os pares. (GÓMEZ, 2000) 

“(...) não basta que os alunos se deparem com conteúdo para aprender, é necessário 
que diante dos conteúdos possam utilizar seus esquemas de conhecimentos, 
contrastá-los com o que é novo, identificar semelhanças e discrepâncias, integrá-los 
em seus esquemas, (...)” (ZABALA, 2002, p. 102) 

 

Vygotsky, Luria, Leontiev e Rubinstein acreditam que aprendizagem está em função 

da comunicação e do desenvolvimento (resultado do intercâmbio entre a informação genética 

e o contato com o meio historicamente constituído) (GÓMEZ, 2000). 

                                                 
24 Skinner leva em consideração tanto processos internos como externos. 



 

 

Dentre as pesquisas acerca da aprendizagem, existem diversas teorias e pesquisadores 

que buscam compreender como o ser humano é capaz de aprender e armazenar essas 

informações e usá-las sempre que julgar necessário. Baseado nesses autores e conceitos 

demonstrados anteriormente, pode-se dizer que aprendizagem é uma mudança relativamente 

duradoura de comportamento resultante da experiência. É saber como reagir a determinadas 

situações nas quais nunca estivemos antes, e, a partir da associação, nós seres humanos, não 

precisam aprender, novamente, como reagir a determinadas situações já exposta 

anteriormente.  

De acordo com Souza (2016), para que ocorra aprendizagem é necessário que exista 

um mecanismo que armazene informações. Dessa forma, sistemas que não possuem essa 

capacidade de armazenamento de informações não é um sistema que vai aprender. No caso de 

seres humanos, esse sistema é a memória25, só somos capazes de aprender certas coisas por 

possuir essa capacidade de armazenar informações. Sendo assim, a aprendizagem compartilha 

aspectos comuns com a memória, no sentido de que ambas se referem a mudanças duradouras 

que são armazenadas. 

O que torna nosso poder de aprendizado diferente da dos animais é o fato de que nós 

somos capazes de realizar abstrações e associações, de forma que conseguimos aplicar o que 

aprendemos a várias situações diferentes. Uma criança, por exemplo, ela é capaz aprender um 

conceito e reaplica-lo em diversas situações e partir dos acertos e erros ela cria uma 

generalização sobre aquele conceito, utilizando-o em outros domínios. Isso é, ela é capaz de 

perceber que será apresentado a seguir, como descrito na Teoria do Condicionamento 

Clássico, desenvolvida por Pavlov (GAZZANIGA, 2005). 

 

3.2.2.Teoria do Condicionamento Clássico 

A teoria do condicionamento clássico é uma base para que possamos compreender 

como inserir elementos que vão despertar a aprendizagem nos indivíduos que estão 

interagindo com um jogo. Desenvolvida por Pavlov (GAZZANIGA, 2005), essa teoria 

                                                 
25Vale destacar que os seres humanos possuem dois tipos de memórias (padrões de ativações de neurônios), 

responsáveis por armazenar informações. A memória explicita e implícita. A explícita é aquela que acessamos 

de forma consciente, quando lembramos de um fato intencionalmente. A memória implícita é aquela da memória 

motora, por exemplo, a qual não realizamos intencionalmente, ocorrendo como reflexo.  
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instituiu que um objeto neutro, relacionada a um estímulo, pode desenvolver uma resposta 

quando está for associada a um estímulo que já produz essa resposta. Tal afirmação fica mais 

compreensiva quando observamos o experimento realizado pelo teórico: 

Um estímulo neutro não-relacionado ao reflexivo salivar de um cão, como tocar uma 
campainha, é apresentado juntamente com um estímulo confiavelmente produz o 
reflexo (salivar), como um alimento. Dessa forma ao tocar a campainha e apresentar 
o um alimento ao cão o reflexo de salivar é percebido. Essa rotina é apresentada 
algumas vezes (experimento condicionante), até o momento de experimento crítico 
onde o som da campainha é apresentado sozinho e ainda sim o salivar do cão é 
notado. O cão aprende associar a campainha ao alimento. (GAZZANIGA, 2005, 
pág. 184) 

 

Pavlov chamou a salivação estimulada pelo alimento de resposta incondicionada (RI), 

já que ela ocorria sem qualquer treinamento anterior, institivamente o cão salivava ao 

perceber o alimento. As Respostas Incondicionadas são comportamentos que não foram 

aprendidos, são instintivos. Pavlov denominou, no experimento, o alimento como Estímulo 

Incondicionado (EI): Objeto que desperta de forma instintiva o comportamento 

incondicionado. Dessa forma é possível afirmar que o alimento (EI) leva a uma resposta 

incondicionada (RI), no caso a salivação.  Já soar da campainha ficou conhecida como o 

Estímulo Condicionado (EC): depois de ocorrer a aprendizagem, somente a campainha, sem o 

alimento, leva o cachorro a salivar. Isso, reflexo de salivar ao apresentar o som da campainha 

sem o alimento (EI) é conhecido como Resposta Condicionante (RC). (GAZZANIGA, 2005, 

pág.184).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Inicialmente o Estímulo Incondicionado (EI) do alimento faz o cão salivar. O Estímulo Condicionado (EC), 

anteriormente neutro é apresentado junto com o alimento.  Após o condicionamento o EC elicida a Resposta 

Condicionada. Fonte: o autor. 



 

 

Em sala de aula é possível perceber esse tipo de comportamento em operação quando 

os estudantes conseguem relacionar emoções positivas com a mateira lecionada, produzindo 

motivação para aprender a matéria. Da mesma forma com que um ambiente pouco agradável 

pode provocar associações negativas com a matéria, fazendo com que os estudantes tenham 

pouco aproveitamento na disciplina em questão. 

Todo estímulo pode ser relacionado a estímulos que provoquem respostas emocionais. 

Aulas que despertam sensações de bem-estar ou mal-estar nos alunos ficarão associadas às 

disciplinas e/ou ao próprio ensino. Sensações agradáveis fazem com haja uma aprendizagem 

melhor, coibir estímulos desagradáveis e proporcionar os agradáveis é parte da 

responsabilidade dos professores. Impedindo o desenvolvimento emoções negativas nas 

cotidiano escolar, seja através do princípio da extinção (colocar o aluno em situação-problema 

onde este esteja seguro que não será punido ou reprimido de forma negativa), ou através da 

aprendizagem (apresentar estímulos positivos diante de realização de atividades de uma 

maneira que este aluno se envolva emocionalmente e de forma prazerosa). 

 

3.2.3. Teoria da Lei de Efeito 

A Teoria da Lei do Efeito que é possível fazer com que certos comportamentos 

desejáveis sejam repetidos desse que estimulado da forma correta. Desenvolvido por 

Thorndike (GAZZANIGA, 2005) essa teoria demonstra que qualquer comportamento que 

leve a um “estado de coisas satisfatórias” tem maior probabilidade de ocorrer novamente, e os 

comportamentos que levam a um estado de incomodo tem menor probabilidade de ocorrer 

novamente. Estudando Thorndike, B.F Skinner fez alguns apontamentos aos aspectos 

subjetivos da lei de efeito de Thorndike (GAZZNGA, 2005). 

Skinner utiliza o termo reforço para descrever estímulos que levam à aprendizagem. 

“Um reforço é um estimulo que ocorre após uma resposta e aumenta a probabilidade de essa 

resposta ser repetida.” (GAZZANIGA, 2005, pág. 192). Para Skinner os comportamentos 

ocorrem porque eles foram reforçados ao longo do tempo. Ou seja, as pessoas aprendem 

(respondem) aquilo que foi reforçado (seja negativamente ou positivamente).  

Um dos processos para desenvolver a aprendizagem foi nomeado por Skinner de 

Processo de Modelagem: Reforçar comportamentos que são cada vez mais semelhantes ao 

comportamento que se espera.  Uma vez que o comportamento for estabelecido se torna cada 

vez mais seletivo nos comportamentos a serem reforçados (GAZZANIGA, 2005). Se um 
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professor deseja que seus alunos participem das aulas oralmente (fazendo perguntas ou 

respondendo as que o docente fizer), este comportamento deve ser estimulado de alguma 

forma sempre que estes tentarem, mesmo que as indagações proferidas pelos discentes não 

estejam totalmente corretas. 

Os reforços mais óbvios, de acordo com Skinner, são aqueles necessários para a 

sobrevivência, como alimento ou água. Assim os que satisfazem as necessidades biológicas 

são nomeados de Reforços Primários. Evolutivamente os organismos que realizam 

repetidamente comportamentos reforçados por alimento e água têm maior probabilidade de 

sobreviver e transmitir seus genes. No entanto boa parte dos reforços não satisfazem 

diretamente necessidades biológicas básicas.  Assim objetos ou eventos que não suprem uma 

necessidade biológica são nomeados de Reforços Secundários. Reforços Secundários são 

aprendidos por meio do Condicionamento Clássico: 

Nós aprendemos a associar um estimulo neutro, tal como dinheiro de papel (EC) 
com, por exemplo, alimento (EI). Evidentemente, o dinheiro também assume outros 
significados, como poder ou segurança, mas o ponto essencial é que um objeto 
neutro passa a ser significativo por sua associação com estímulos incondicionados. 
(GAZZANIGA, 2005, pág. 193) 

 

 Analisando o estudo de Skinner, David Premack percebe que diferentes reforços 

geram o mesmo comportamento, mas cada um possui uma intensidade maior em estimular o 

comportamento que se deseja. As ideias básicas da teoria de PEMACK são discutidas a 

seguir. 

De acordo com PERSKY (2012) é possível aprender com jogos digitais. E os jogos 

funcionam como recursos de aprendizagem por trazer envolvimento, se tratar de um processo 

interativo, sendo possível relacionar aprendizagem e jogos.  

O envolvimento acrescentado vem do fato de a aprendizagem ser colocada em um 
contexto de jogo. Isso pode ser considerável, principalmente para as pessoas que 
odeiam aprender. 

O processo interativo de aprendizagem deve assumir muitas formas diferentes 
dependendo do objetivo de aprendizagem. 

A maneira como os dois são unidos no pacote total. Há muitos modos de fazê-lo e a 
melhor solução é altamente contextual. (PERSKY, 2012, pág.209) 

 

Para o autor, o envolvimento e a aprendizagem são dois principais fatores que 

permitem que se desenvolva o conhecimento através dos jogos. Só é possível que o processo 

ocorra através desse suporte (jogos digitais) se o aprendiz está com alto envolvimento 



 

 

(engajamento), transportado para o círculo mágico, e o jogo estiver transmitindo 

conhecimento. 

Um jogo digital com o único propósito de diversão possui alto engajamento, 

envolvimento, mas baixa aprendizagem. Um jogo puramente didático possui baixo 

envolvimento e alta aprendizagem. O ideal é que tanto o envolvimento e aprendizagem 

estejam em alta. Para isso o panejamento de um bom processo de modelagem pode ser o 

ponto chave. 

  

Gráfico 3 Fluxo de aprendizagem e envolvimento. Fonte: Perskey (2012, pág. 213). 

 

Para que a linha de interseção da aprendizagem e do envolvimento esteja aumentando 

de forma contínua, é preciso estar atendo ao público, tipos de aprendizagem e o contexto 

político e social. Em uma situação ideal a atividade deve mover continuamente em uma linha 

de 45 grau que balanceie os dois. A medida que se desenvolve jogos digitais didáticos é 

preciso considerar ambas as dimensões todo o tempo. 

Ao desenvolver um jogo digital deve-se levar em conta o público para qual ele está 

sendo desenvolvido. Para cada faixa etária existe uma categoria de jogo, apresentadas 

anteriormente, que melhor se adequa a essas pessoas. Além da categoria de jogo deve-se 

considerar o espírito competitivo desse público, bem como a provável experiência desse 

público-alvo com jogos.  

Os tipos de aprendizagens estão diretamente ligados ao público. Precisa-se ter em 

mente que o tipo de aprendizagem que se quer desenvolver precisa atender o público que irá 

jogar.  No caso da educação, o currículo é um bom ponto de partida para a escolha do tema e 

como ele deve ser abordado e as habilidades que os alunos de determinada faixa etária devem 



54 

  

 

adquirir durante o ano letivo. Persky (2012) afirma que, após escolhido o conteúdo, é preciso 

entender que “Tipos diferentes de aprendizagem requerem metodologias diferentes. (...) Há 

muitos tipos diferentes de conteúdo a serem aprendidos nos negócios e na área educacional” 

(Ibidem, pág. 214) e para cada um desses conteúdos uma abordagem diferente.  

Durante as partidas de um jogo qualquer se percebe um estado de concentração total 

que, segundo Csikszentmihalyi (1990), permite transformar as tarefas que antes eram 

consideradas desafiadoras em tarefas fáceis, se tornando uma atividade bem prazerosa. 

Definido como Círculo Mágico por Huizinga (2000), Csikszentmihalyi (1990), define esse 

estado como fluxo.   

No estado de fluxo, os desafios apresentados e a capacidade (desenvolvida com a 
prática no decorrer do tempo) de resolvê-los parecem estar perfeitamente alinhados, 
fazendo com que o indivíduo realize o que aparentemente se imaginava impossível 
e, ainda com um prazer extremo. O fluxo pode ocorrer em qualquer atividade de 
interesse do indivíduo, seja no trabalho, nos esportes ou até na aprendizagem, como 
quando os conceitos se tornam claros e a solução dos problemas parece óbvia. 
(Csikszentmihalyi, 1990 apud. ESPEREDIÃO, 2017, pág.162) 

 

Segundo Prensky (2012), os jogos digitais bem-sucedidos mantem as pessoas nesse 

estado de fluxo. E para isso, deve-se balancear a dificuldade do jogo. O autor afirma que, se 

deixar tudo fácil demais, os jogadores ficarão entediados e deixarão de jogar. Se deixar tudo 

difícil demais, os jogadores desistirão de jogar e se sentirão frustrados.  

A habilidade do aprendiz também deve acompanhar essa evolução nos níveis 

alcançados (ESPEREDIÃO, 2017). Assim, durante os níveis do game pelo qual o jogador 

supera a cada etapa, a construção da linha de aprendizagem deve acompanhar a dificuldade do 

jogo. Este deve tornar-se mais complexo a medida da progressão que ocorre dentro do jogo. 

Segundo Prensky (2012), um dos grandes desafios da aprendizagem baseada em jogos digitais 

é manter os aprendizes-jogadores com o “estado de fluxo”, isto é, focados no jogo e na 

aprendizagem ao mesmo tempo. 

Alguns jogos são capazes manter o jogador nesse estado, como será demonstrado a 

seguir, garantindo uma aprendizagem enquanto o jogador está engajado com o jogo.  

 

3.3. Jogos Digitais, Teorias da Aprendizagem e Metodologias de Ensino 

Nesse tópico serão discutidos os embasamentos teóricos da psicologia da 

aprendizagem, já apresentados anteriormente, que tornam possíveis mudanças, relativamente 



 

 

duradoura, de comportamentos resultantes das experiências ocorridas através dos jogos 

digitais. Além das teorias já apresentadas, será também discutido como a motivação torna 

esse processo possível. Esse elemento está diretamente ligado às teorias da aprendizagem e, 

portanto, contribuem para a mudança e permanência do comportamento desejado. 

Será apresentada também neste tópico uma discussão sobre as metodologias de ensino 

que conseguem se relacionar com as características dos jogos digitais, e, portanto, utilizadas 

como fundamento teórico no desenvolvimento de Jogos Digitais Didáticos.  

 

3.3.1.Teorias da Aprendizagem e os Jogos Digitais 

Como já apresentado anteriormente, a Teoria do Condicionamento clássico 

apresenta elementos que permitem a mudança significativa em um comportamento. E isso 

ocorre através dos estímulos que estão associados a objetos neutros dentro dos jogos, sem 

estar diretamente relacionado ao estímulo, mas ao ser associado com um estímulo que já 

produz a resposta condicionante que se deseja. 

No jogo Assassin’s Creed – Syndicate é possível notar diversos objetos neutros 

sendo associado a estímulos incondicionados que acabam se tornando respostas 

condicionantes. A trama desse game tem como cenário Londres de 1868, onde os personagens 

jogáveis (controlados pelo jogador) circulam por essa cidade utilizando os meios de transporte 

da época (carroças, embarcações e trens a vapor26) e escalando os edifícios presentes na 

capital da Inglaterra. Com essa jogabilidade, é possível despertar no jogador o conhecimento 

sobre o cotidiano urbano da cidade em meio a Revolução Industrial, a vida dos operários nas 

fábricas (como a exploração da mão-de-obra infantil). 

Os objetos neutros (missões) associados a estímulos condicionantes (fato histórico) 

gera a resposta condicionante (aprendizagem). Por exemplo, a missão, no Assassin’s Creed 

Syndicate27, de ajudar uma garotinha a salvar seus amigos dos abusos do trabalho infantil 

                                                 
26  A primeira locomotiva a vapor foi inventada, em 1804, por Richard Trevithick. (ENERGIA NOS 

TRANSPORTES – CEPA www.cepa.if.usp.br/energia/energia2000/turmaB/grupo5/ferrovia/ferrovia.htm) 
27 A saga Assassin’s Creed fez tanto sucesso que acabou se tornando objetos de estudos acadêmicos, como na 

obra, Historical veneers anachronism, simulation, and art history in Assassin's Creed II, de Douglas N. Dow, no 

livro Playin with the past, onde o autor aponta as referências históricas e anacronismos presentes no jogo. 
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dentro da fábrica (objeto neutro), faz o jogador aprender sobre a mão-obra infantil e as suas 

péssimas condições de trabalho durante a Revolução Industrial (resposta condicionante).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Sequência de Cena do Assassin’s Creed Syndicate – Trabalho Infantil. Fonte: Assassin’s Creed Syndicate, 

Ubisoft.   

Diferente de Pavlov que defende o emprego de objetos neutros a estímulos 

relacionados, Skinner, trabalhando com a ideia de reforço acredita que para que um 

comportamento seja aprendido, é necessário um processo de modelagem (GAZZANIGA, 

2005, pág.192). Nos jogos, é possível fazer isso através de feedbacks.  Pontuações e aquisição 

de objetos são formas de estimular o comportamento que se deseja e punir os que não se 

deseja. Quando se deseja que o jogador realize determinado comportamento ele recebe 

gratificações no jogo, em contrapondo a isso, quando se deseja punir um jogador por um 

comportamento que não se deseja, ele recebe punições, o que o atrapalha a atingir o objetivo 

final. 

No Assassin’s Creed Syndicate afim de que o jogador aprenda sobre grandes 

personalidades inglesas do período da Revolução Industrial (Alexander Grammbel, Charles 

Darwin, Benjamin Disraeli), o jogador recebe estímulos de que precisa interagir com esses 

personagens antes de seguir para a missão principal de derrotar o inimigo final. Caso o 

jogador não realize essas missões secundárias, ele é punido em não adquirir equipamentos que 



 

 

torne seu personagem jogável mais forte, fazendo com o que a execução do objetivo (boss 

fight) seja mais difícil. 

Ao realizar as missões secundárias, o jogador recebe vários feedbacks positivos 

(reforços), como aumento de sua pontuação e aquisição de objetos para melhorar seu 

personagem. Ao ignorar essas missões, o jogador recebe um feedback negativo (punições), 

tornando o objetivo mais difícil de ser alcançado. Fazendo com que o jogador tenha que 

interagir com essas personalidades e acabe aprendendo com elas. 

 

3.3.2.Metodologias de Ensino e os Jogos Digitais 

Os profissionais que visam o desenvolvimento de jogos digitais devem estar atentos 

às metodologias de ensino existentes, apresentadas anteriormente, neste trabalho. Cabe aqui 

ressaltar as seguintes que são passíveis de se inserir tais elementos nos jogos digitais: 

Abordagem Comportamentalista e Abordagem Cognitivista. 

Analisando as bases da Abordagem Cognitivista discutida nesse trabalho, destaca-

se que jogos de Simulação são um bom exemplo para se associar. Nesses jogos, é possível 

imergir o jogador a experimentar situações as quais desejam que ele desenvolva alguma 

habilidade. Um conhecido software de voo é utilizado para treinar pilotos. Flight Simulator 

da Microsoft Games é bem realista nas simulações de voo sendo citadas em diversos 

trabalhos28 como forma de treinar os jogadores. Além de jogos de simulação de voo, jogos de 

tiro em primeira pessoa são constantemente utilizados pelas forças armadas para treinamento 

de situações de guerra. As simulações associadas a teoria de reforço de Skinner são capazes 

de realizar mudanças permanentes no comportamento dos aprendizes. 

Jogos que recorrem a abordagem cognitivista buscam desenvolver os conceitos por 

trazer aquilo que se quer ensinar e, durante as partidas, faz com que o jogador aplique esse 

conceito em situações, diferentes daquela em que ele adquiriu o conceito. 

Os jogos digitais possuem características que o permitem ensinar, as escolas estão 

equipadas com equipamentos para rodar alguns títulos, a geração atual de alunos consegue 

manusear esses equipamentos e eles de fato estão usando, mas não no contexto escolar. Então, 

o objetivo central desse trabalho, o desenvolvimento de um jogo digital didático, está bem 
                                                 
28 Ver Alves (2014), Perskey (2012) e Arruda (2014). 
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fundamentado através do que já foi exposto. Caberá nos capítulos seguintes discutir como 

construir um jogo digital didático e os principais fundamentos para a realização deste (JDD). 



 

 

4. FUNDAMENTOS DE UM JOGO DIGITAL DIDÁTICO 

 

O desenvolvimento de um jogo digital vem acompanhando o desenvolvimento das 

tecnologias. Na década de 90, desenvolver um game para os consoles da época se tratava de 

uma tarefa impossível de ser realizada por apenas uma pessoa. Toda a mecânica do jogo 

precisava ser criada, bem como a parte audiovisual (gráficos e efeitos sonoros). O 

investimento em desenvolver um jogo era quase semelhante à de um filme (PERSKEY, 

2012). A partir dos avanços das tecnologias e da acessibilidade a informações através da 

internet, motores para desenvolvimento de jogos, conhecidos como engines, juntamente com 

empresas especializadas em desenvolvimento e distribuição de mídias audiovisuais, 

facilitaram o desenvolvimento dos jogos e popularizaram o mercado de jogos independentes. 

Assim, o trabalho de criar um jogo tornou-se possível de ser realizado por apenas uma 

pessoa ou uma pequena equipe e com baixo custo. Dos jogos simples aos mais complexos 

estão cada vez mais ocupando espaço nas estantes de distribuidoras de games. A Steam, a 

maior distribuidora de jogos digitais, possui uma sessão exclusiva para jogos indies 29 . 

Pequenas empresas de desenvolvimento de jogos indies estão ganhando prêmios 

internacionais.30 Como é o caso da Tower Up, empresa mineira que desenvolveu o Sonho de 

Jequi no motor Unity 3D e foi uma das vencedoras do prêmio Imagine Cup 2016. Além de 

atender o mercado indie, grandes empresas estão recorrendo às Engines para desenvolvimento 

de jogos. Jogos como Injustice31 (mobile) da Warner Bros foi desenvolvimento com o motor 

Unreal. Dessa forma, esse capítulo vem demonstrar os fundamentos para o desenvolvimento 

de um jogo a partir dessas ferramentas, crianção da história (enredo), criação de personagens,  

gamedesign e a preocupação com plataforma onde o jogo será rodado.  

 

 

                                                 
29 Jogos Indies são jogos independentes. Desenvolvidos por uma pessoa ou uma pequena equipe que não está 

diretamente associada com as grandes desenvolvedoras. 
30 http://www.simi.org.br/noticia/game-mineiro-sonho-de-jequi-representara-o-brasil-na-final-mundial-da-

imagine-cup-2016.html Acessado em 11 de Novembro de 2018 
31 https://www.unrealengine.com/en-US/showcase/injustice-gods-among-us Acessado em 11 de Novembro de 

2018 

http://www.simi.org.br/noticia/game-mineiro-sonho-de-jequi-representara-o-brasil-na-final-mundial-da-imagine-cup-2016.html
http://www.simi.org.br/noticia/game-mineiro-sonho-de-jequi-representara-o-brasil-na-final-mundial-da-imagine-cup-2016.html
https://www.unrealengine.com/en-US/showcase/injustice-gods-among-us
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4.1.Enredo, Roteiro e Narrativas 

Cada vez mais os desenvolvedores se preocupam em dar aos jogos uma narrativa que 

seja interessante e que gere dilemas morais e aspectos do cotidiano. Alexandre Rodrigues se 

refere ao ato de jogar um jogo com uma boa narrativa como algo como ler um livro, tamanha 

é a complexidade das histórias contadas pelos jogos: “o ato de jogar é mesmo muito 

semelhante ao de ler um livro.” (RODRIGUES, 2015, pág. 1) 

Uma das formas de se desenvolver um bom enredo, como destacado por Arruda 

(2014), é usar referências culturais. Isto é, “jogos que se tem vínculo com o presente”. Ou 

seja, jogos que fazem com que o jogador consiga identificar algo de sua realidade despertam 

mais curiosidade e engajamento. 

Uma das formas mais populares de enredos e narrativas, utilizadas até mesmo por 

George Lucas na sua Saga Guerra nas Estrelas, é o que Joseph Campbell chamou de “a 

jornada do herói”. Campbell percebeu que os mitos de nossa cultura possuem padrões de 

acontecimentos antes do grande final. São 12 as fases que o herói deve superar para se dar fim 

a jornada do herói, citadas por Arruda (2014), baseadas em Vogler (1997). 

1.Mundo comum: É a apresentação do mundo comum do herói, momento antes de a 

história começar. Nesse momento ele é igual a qualquer outro personagem, embora 

seja possível localizá-lo no meio da trama. 

2.Chamado da Aventura: Surge um problema, um obstáculo a ser ultrapassado pelo 

herói, que emerge como um chamariz para que ele abandone a vida que vinha 

levando até então. 

3.Reticência do Herói ou Recusa do Chamado: O herói, em primeiro momento, 

recusa o convite, pois tem medo do que vai encontrar. Isso cria um clímax, uma 

tensão na história, levando-nos a questionar se ele vai ou não enfrentar o problema. 

4.Encontro com o mentor ou Ajuda Sobrenatural: O herói encontra com um 

mentor ou com uma ajuda sobrenatural que lhe dá forças ou a treina para que tenha 

condições de enfrentar as dificuldades que estão por vir. 

5.Cruzamento do Primeiro Portal:  Nesse momento, o herói abandona sua vida 

“comum e pacata” e começa a jornada rumo a aventura, ao desconhecido.  



 

 

6.Provações, Aliados e Inimigos ou A Barriga da Baleia: Para aprender a lidar com 

esse novo mundo de aventura, o herói encontra pelo caminho aliados que o ajudam 

e inimigos a serem vencidos. Esse momento é fundamental para sua aprendizagem, 

e sua preparação para o ato final. 

7.Aproximação: O herói vai vencendo seus obstáculos, avançando no mundo de 

aventura. 

8.Provação Difícil ou Traumática: É o ponto clímax da aventura; nele o herói 

encontra-se em uma situação de vida ou morte, e, qualquer erro o levará a derrota. 

Recompensa: É o que o herói obtém por conseguir vencer a morte, também chamado 

de “elixir” (nesse caso, apenas uma metáfora para algum objeto, situação ou pessoa que é 

conquistada pelo herói). 

9.O caminho de volta: O herói retorna ao mundo comum, no qual ele vivia 

anteriormente. É uma forma de mostrar que, aparentemente, os desafios 

terminaram. 

10.Ressureição do Herói: Os desafios reaparecem e exigem do herói uma nova 

provação, na qual ele irá enfrentar a morte e utilizar tudo que foi aprendido. 

11.Regresso com o Elixir: Depois da vitória “final”, o herói retorna com o “elixir” e o 

distribui a todos no mundo comum. É o momento em que ele demonstra 

solidariedade e preocupação com o coletivo, em contraposição com o egoísmo de 

seu antagonista. (ARRUDA, 2014, pág. 63) 

Para que ocorra a jornada do herói, é necessário definir o tipo de narrativa da história. 

Jogos digitais adotam basicamente dois tipos de narrativa: Linear e Não Linear. 

Narrativas lineares são caracterizadas por seguir uma sequência de eventos. Ou seja, 

cada etapa seguinte só pode ser alcançada a partir da conclusão da etapa anterior e um final 

previsível. 

Narrativas não lineares possuem características de ausência de sequência de eventos. 

Ou seja, acontecimentos do passado podem interferir nos eventos seguintes, alterando o curso 

da história fazendo com que o final da história seja variável de acordo com as escolhas do 

jogador.  
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4.1.2.Criação de Personagens 

Antes de se dedicar a criação dos personagens, é preciso estar atento às seguintes 

séries de características que o jogo irá possuir: 

• Gênero do jogo; 

• Número de jogadores; 

• Plataforma em que acontece o jogo; 

• Tempo de duração do jogo; 

• Espaço em que acontece o jogo. 

Após a análise desses elementos, o personagem jogável, precisa ser identificado. 

Assim, cabe ao desenvolvedor apresentar as características do seu protagonista, bem como 

dos demais personagens: etnia, origem, idade, profissão. Tais elementos fazem com o que o 

jogador consiga criar uma identificação com o personagem. 

Uma boa prática para ajudar na construção dos elementos dos personagens é observar 

quais serão os arquétipos dos personagens que farão parte do jogo. Para isso Arruda (2014) 

apresenta as principais características dos principais personagens de um jogo. Como pode ser 

observado na Tabela 2 anexa. 

Os personagens criados devem funcionar respeitando o contexto do jogo. Assim, as 

narrativas para cada personagem devem estar de acordo com a proposta do game. Respeitando 

a evolução dos personagens que faça com que o jogador tenha percepção de que está 

avançando no jogo. 

Um bom instrumento que guia o desenvolvedor na hora de desenvolver o personagem 

é a Documentação dos personagens. Arruda (2014) destaca algumas características dos 

personagens que devem constar na Documentação dos personagens, são eles: raça/tipo, 

habilidade por nível, grupo ao qual pertence, relacionamento que possui, pontos fracos, 

pontos fortes, poderes/habilidades especiais. 

 

 

 



 

 

4.2.Elementos Básicos dos Jogos Digitais 

Todo jogo digital possui elementos básicos necessários para sua concepção. Esses 

elementos devem ser organizados em Game Design Document (GDD) que serve como um 

guia para toda a equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto. O GDD é uma 

documentação flexível e adaptável ao projeto, assim cada jogo possui seu GDD com seus 

elementos. Para este trabalho serão demonstrados alguns elementos considerados básicos para 

um GDD, baseado em Arruda (2014) e Prensky (2012). O GDD aqui é dividido em 3 partes: 

O Conceito (Ideia, História, Gênero, Público); Game Design (Regras, Controles, Interface e 

HUD, Level Design, Personagens, Sonorização) e Plataforma (Especificações Técnicas). 

Arruda (2014) apresenta primeiramente o elemento “A Ideia”. Esse elemento se trata 

do conceito e proposta do jogo. Ou seja, a experiência que se deseja que os jogadores tenham 

ao jogar. “A Ideia” está muito relacionada com a criatividade, a execução com que os 

desenvolvedores transformam ideias simples em algo imersivo e divertido. Super Mario Bros 

é um clássico exemplo de como uma ideia simples bem executadas e com toque de 

criatividade podem fazer bastante sucesso.  

 Definida a ideia, é preciso escolher qual será o gênero do jogo. De acordo com Arruda 

(2014), é a partir dessa definição que se escolhe os demais elementos que compõe o game.  

É o gênero que define a quantidade de personagens, seus movimentos, a história, as 
possibilidades online e uma série de outras características dos jogos. Isso não 
significa que você não trabalhará nas outras etapas antes de definir o gênero (...) 
(ARRUDA, 2014, pág.91) 

 

Definidos a Ideia e o Gênero, é preciso pensar na história do jogo, qual será o tempo e 

espaço do jogo. Qual será o ambiente responsável aventuras pelas quais o jogador passará. 

Definidos esses limites de tempo e espaço, as narrativas tomam conta do processo de 

desenvolvimento. Sendo o foco para tornar a história do jogo algo motivador e engajador, é 

através das narrativas que muitas das informações são passadas ao jogador e são possíveis de 

despertar as mais diversas emoções no player. Jogos com contextos históricos precisam estar 

atentos aos limites de tempo e espaço para evitar anacronismos, ou seja, um erro de 

cronologia que atribui a uma época ou a um personagem ideias e conceitos que são de outra 

época. A representação de costumes e objetos de uma época a que não a pertencem, causa o 

oposto da proposta de um jogo didático, desinforma. 



64 

  

 

Ao desenvolver um jogo, é preciso entender as particularidades do público-alvo do 

jogo. Jogos com mecânicas muito complexas para crianças são difíceis, o que causa 

desmotivação. Mecânicas muito simples para adultos tornam o jogo pouco motivador para 

esse público. Dessa forma, é preciso conhecer o perfil do público que irá consumir o jogo.  

O Game Design é a parte lógica do jogo: mecânica e parte audiovisual. Mecânica aqui 

é conceituada, na perspectiva dos jogos digitais, como toda a parte de controle do jogo. 

Regras, Controles de Movimentação, Inteligência Artificial. A parte audiovisual engloba o 

design do jogo, personagens (protagonistas, NPC’s, inimigos) e layout (fases, mapas, terreno), 

HUD (heads-up display, informações sobre os atributos do personagem como vida, recursos, 

itens, mapa) bem como a criação de sons (efeitos sonoros, trilha sonora).  

O Level Design, é o design da fase, do ambiente por onde se movimenta o personagem 

(obstáculos, desafios, localização de objetos e inimigos) tudo que envolve a interação do 

protagonista com o ambiente.  

A Plataforma está relacionada com a parte física do jogo. Qual suporte será necessário 

para jogar o jogo (Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC, Smartphone). Trata também das 

especificações técnicas como requisitos mínimos do sistema (Memória RAM, HardDisk, 

Processador, Velocidade da Internet). 

Esses elementos precisam estar claros e sempre atualizados no Game Design 

Document para que todos da equipe desenvolvedora estejam cientes do tipo de projeto que 

está em desenvolvimento. Com os elementos postos no GDD é preciso definir o tipo de 

Engine na qual o jogo será desenvolvido ou se será necessário criar um Engine para o 

desenvolvimento do projeto. 

 

4.3.Engines 

Engines são motores de desenvolvimento. São softwares projetados para criação de 

jogos. Onde a parte lógica é desenvolvida com ou não as linguagens de programação32. Hoje, 

o mercado de Engine está bem diversificado, existem motores de desenvolvimento voltados 

para os mais diversos públicos, desde desenvolvedores mobiles a desenvolvedores de jogos 
                                                 
32 Engines como Construct2 e Stencyl não precisam de conhecimento em linguagens de programação. Elas 

possuem um desenvolvimento baseado em lógica de programação com drag-drop cod.  



 

 

para consoles como PS4 ou Xbox. Engines voltadas para o desenvolvimento em três 

dimensões (3D) ou em 2D, desde jogos casuais a jogos complexos. 

Existem vantagens e desvantagens em desenvolvimento de jogos através de Engines. 

Uma grande vantagem é a economia de tempo em não precisar codificar elementos básicos 

dos jogos digitais. Como, por exemplo, a movimentação dos personagens. Em uma Engine 

essa codificação já foi realizada, o desenvolvedor precisa apenas elencar, instanciar em qual 

personagem a movimentação precisa ocorrer e configurar quais comandos o player precisa 

realizar para que a movimentação do personagem aconteça. A possibilidade de exportação 

para várias plataformas também é uma vantagem. Quando finalizado o projeto, algumas 

engines possibilitam o desenvolvedor exportar seu projeto para várias plataformas sem a 

necessidade de usar uma linguagem de programação específica para essa plataforma. Jogos 

desenvolvidos nativamente (sem uso de Engines) para dispositivos Android recorrem às 

linguagens Java, C#, C, C++. O desenvolvimento para dispositivos que possuem iOS ocorre 

através do Swift. Usando Engines, o desenvolvedor consegue exportar o mesmo projeto para 

ambos dispositivos (iOS e Android). Porém, uma desvantagem de usar engines é o 

desempenho. Alguns projetos desenvolvidos de forma nativa conseguem melhores 

desempenhos de recursos gráficos, por exemplo, que utilizando engines. Isso significa que às 

vezes os jogos podem apresentar lentidões e até travamentos, o que nativamente, com um 

bom código, pode não ocorrer.  

Cabe a equipe desenvolvedora escolher qual a melhor forma de desenvolver o jogo. 

Analisando o projeto, bem como as capacidades técnicas dos desenvolvedores para executar o 

desenvolvimento. Nessse trabalho foi escolhida a egine Construct2, essa ferramenta atende 

perfeitamente as necessidades de um jogo como o que foi proposto por esse trabalho. 
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5.O DESENVOLVIMENTO DO JOGO DIGITAL DIDÁTICO 

 

Nesse capítulo, será apresentado o processo de desenvolvimento de um do Jogo 

Digital Didático. Os elementos dos jogos irão se somar com os elementos didáticos, esses 

baseados nas teorias de aprendizagem e nas abordagens de ensino discutidas ao longo desse 

trabalho, com o objetivo de conceber um jogo digital que atenda às necessidades de ensino e 

aprendizagem. 

 

5.1.Metodologia  

Para o desenvolvimento desse trabalho foi necessário realizar uma investigação 

bibliográfica que auxilie o pesquisador na condução da união de duas principais áreas de 

estudos: o desenvolvimento de Jogos Digitais e as Metodologias de Ensino e Aprendizagem. 

Além disso, foi necessário aprofundar o conhecimento sobre História Indígena bem como 

metodologias de Ensino de História, visto que este foi o tema escolhido para a construção do 

jogo didático. Como se trata de desenvolvimento de material didático para uso nas escolas 

públicas de Minas Gerais, foi necessário também estudos nos CBC de História de Minas 

Gerias e nos PCN.  

No campo de desenvolvimento de jogos, a parte prática do projeto, foi preciso ler 

estudos que abordam a Lógica da Programação, leituras nos Manuais e Documentações da 

Engine (ferramenta utilizada no desenvolvimento do jogo). Leituras acerca de boas práticas 

de desenvolvimento de jogos digitais e a Documentação do PHP (linguagem de programação 

utilizada no desenvolvimento do Backend responsável pela coleta de dados e disponibilidade 

das informações que auxiliam o professor na análise de desempenho dos seus alunos). 

Feita a pesquisa bibliográfica e condensados os conhecimentos necessários para o 

desenvolvimento de um jogo digital didático, foram seguidos os passos do desenvolvimento 

de um jogo comum, ou seja primeiro foi realizado o preenchimento do GDD (Game Design 

Document), criação dos personagens que compõe a história, animação desses personagens, 

criação do cenário e fases do jogo. Por último foi realizado o desenvolvimento da lógica do 



 

 

game na Engine Construct2. Concluído o desenvolvimento do game, foi feito o 

desenvolvimento do Backend33. 

 

5.2.Construindo um JDD: Game Design Document 

Ao construir um JDD, o desenvolvedor deve ter em mente que a diversão e a 

aprendizagem são elementos indispensáveis. Se remover qualquer um destes, o didático por 

exemplo, o jogo passa a ter um caráter de entretenimento, ou se remover a diversão, o jogo 

passa ter um caráter apenas didático. Em ambos os casos, o JDD não cumprirá com seu 

objetivo. 

Por se tratar de uma dissertação, a parte prática do trabalho, o jogo em si, foi feita em 

uma espécie de demonstração (demo) com elementos gráficos e sonoros de domínio público. 

A parte de feedback, de estatísticas, backend (SisCAD) se limitou a colher poucos elementos 

dos resultados para expor nessa parte. 

O jogo foi desenvolvido através da Engine Construct2. Ela foi escolhida por ser uma 

ferramenta que permite a exportação do game para multiplataformas e ser muito eficaz em 

desenvolvimento de jogos em plataforma. 

A escolha da categoria de jogo foi plataforma 2D. Essa possui, graficamente, um bom 

desempenho tanto em dispositivos móveis como em PC. Além disso essa categoria demonstra 

uma maior facilidade para a jogabilidade do público alvo, por ter apenas dois sentidos para 

movimentação do personagem, o que causa pouca distração e um maior foco na realização 

dos objetivos.  

O enredo conta a história da protagonista, Aya, uma indígena que deve salvar as tribos 

indígenas da ameaça dos Homens Brancos. Viu se aqui uma boa oportunidade de implementar 

uma personagem feminina como protagonista de um game, afim de atender a demandas das 

comunidades de jogadores por mais games com protagonistas mulheres. Apesar de ser uma 

pequena contribuição para esse movimento, espera-se que de certa forma, este trabalho 

                                                 
33 Backend é a plataforma que fica “por trás” da parte principal (frontend), onde a interação do usuário. O 

Backend é responsável por controlar o fluxo de dados que circulam no frontend fornecendo as informações para 

o usuário interagir. 
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influencie outros desenvolvedores a contribuir para um maior empoderamento das mulheres 

tanto dentro como fora dos jogos. 

Como dito nesse trabalho a primeira etapa a ser realizada é o preenchimento do 

GDD, esse norteará todo o projeto. Como esse jogo possui caráter didático informações sobre 

metodologias de ensino/aprendizagem também constam nesse GDD. Foi incorporado somente 

alguns pontos específicos que contribuem para dissertação. Dessa forma, oculta-se 

informações técnicas como sonorização, level design, programação dos personagens, dando 

foco34 as informações didáticas que são apresentadas a seguir.  

 

5.2.1.Game Design Document – Aya e os Sete Monstros Da Mitologia Tupi 

 

5.2.1.1.Objetivo Didático 

Ensinar História Indígena35 

1. Especificidades e Complexidades dos povos indígenas brasileiros à época de 

sua "descoberta" pelos europeus: origens, movimentos migratórios e 

diversidade linguístico-cultural.  

2. Diferenciar as principais "nações" indígenas brasileiras, especialmente as 

reconhecidas como presentes em Minas Gerais: Pataxó, Xacriabá, Krenak e 

Maxacali Caxixó, Aranã Paulíararu, Xucuru, Kariri. 

 

3. Compreender o processo de expansão do Brasil colonial. 

Bandeiras/Bandeirantes/Jesuítas. 

• (EF07HI10) 36  Analisar, com base em documentos históricos, diferentes 

interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas no período 

colonial. 

                                                 
34 O demo desenvolvido não atendeu todos objetivos didáticos elencados acima. Para atender todos os objetivos 

acima seria necessário desenvolver o jogo completo.  
35 Os números correspondem ao número dos itens no CBC. 



 

 

• (EF07HI11) Analisar a formação histórico-geográfica do território da 

América portuguesa por meio de mapas históricos. 

• (EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população brasileira em 

diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-racial e étnico-

cultural (indígena, africana, europeia e asiática). 

 

5.4.1.2.Objetivos Específicos 

• Ensinar as principais diferenças entre as nações indígenas de MG: 

Pataxó, Xacriabá, Krenak e Maxacali Caxixó, Aranã Paulíararu, 

Xucuru, Kariri. 

• Demonstrar a cultura indígena antes da colonização.  

• Ensinar sobre os diferentes grupos indígenas, suas especificidades e 

localização no território brasileiro.  

• Ler e interpretar mitos que expressem a visão de mundo dos tupis-

guaranis e outros povos indígenas. 

• Interpretar os eventos da “Guerra dos Guaranis”. Analisar a relação 

de grupos indígenas com o meio ambiente. 

 

5.4.1.3.Ensino-Aprendizagem  

Abordagem utilizada: Abordagem Comportamentalista 

 
Na abordagem comportamentalista a experimentação é a base do conhecimento. O 

conhecimento nessa abordagem é visto como resultado direto das experiências: “o 

                                                                                                                                                         
36 Essa referência corresponde as habilidades contidas na BNCC. O primeiro par de letras (EF) significa a etapa 

do ensino: Ensino Fundamental. O primeiro par de número (07) indica o ano a que se refere a habilidade: 7º ano. 

O segundo par de letras (HI) se refere ao componente curricular: História. O último par de números (10) indica 

a posição da habilidade na numeração sequencial do ano ou do bloco de anos. (Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br Acessado em 14 de Novembro de 2018) 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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conhecimento é necessário para ordenar as experiências e os eventos do universo e torna-los 

códigos simbólicos” passíveis de interpretação pelo Homem (MIZUKAME, 1986, pág. 19) 

As aulas baseadas nesse tipo de abordagem são construídas a partir de análises dos 

resultados dos processos pelos quais o aluno passou, ignorando variáveis não presentes no 

momento da aplicação do conhecimento (Ibidem, pág. 19). Nesse tipo de aula, o professor 

tem objetivos pré-fixados e utiliza reforço/recompensa para desenvolver o conhecimento nos 

alunos a partir do feedback dos mesmos. Ou seja, para a abordagem comportamentalista, o 

conhecimento se trata dos bons resultados adquiridos com as aulas (Ibidem, pág. 26). 

Ressalta-se ainda que essas aulas devem desenvolver comportamentos éticos, práticas sociais 

e habilidades, relativamente permanentes, consideradas básicas para o aluno entender e 

manipular, a seu favor, o mundo que vive. 

O conhecimento é assegurado nos alunos por condicionantes e reforçadores arbitrários 

como elogios, notas, prêmios, reconhecimento dos agentes externos e por reforçadores mais 

remotos e generalizados como diploma, aprovação no final do curso, formatura. Skinner 

defende que para isso ocorrer são necessários quatro elementos para o desenvolvimento da 

aprendizagem37: 1º evento antecedente; 2º uma resposta; 3º evento consequente (reforço); 4º 

fatores contextuais. 

Na Metodologia de Ensino Comportamentalista, o professor tem como papel criar 

situações onde seja realizado o reforço daquilo que se quer que o aluno aprenda, levando em 

consideração as particularidades dos alunos, individualização do ensino (especificação de 

objetivos, envolvimento e controle de situações para cada aluno), feedbacks constantes para 

os envolvidos nesse processo de quais habilidades eles dominaram na atividade realizada.  

Outro ponto significativo nessa metodologia é a divisão da matéria a ser aprendida em 

pequenas etapas e dar feedback a cada uma dessas etapas com objetivo de ser possível 

reforçar todas as respostas e todos os comportamentos emitidos pelo aluno. 

A Avaliação nessa abordagem parte do pressuposto que de o aluno progrediu em seu 

ritmo, em pequenos passos. A avalição serve para se constatar se o aluno aprendeu e atingiu 

os objetivos propostos. Assim, a avaliação está diretamente ligada aos objetivos estabelecidos. 

                                                 
37   Para os behavioristas aprendizagem são “mudanças relativamente permanentes em uma tendência 

comportamental e/ou na vida mental do indivíduo, resultado de uma prática reforçada” (ROCHA, 1980, pág. 28) 



 

 

Mager (1971) propõe que sejam considerados três elementos quanto ao estabelecimento de 

objetivos: Primeiro o que se quer ensinar, segundo em que nível se quer ensinar e terceiro 

quais as condições (materiais, procedimentos e estímulos) as quais o aluno deve responder. 

A avaliação ocorre antes do processo, buscando conhecer quais os conhecimentos 

prévios dos alunos. A partir daí serão planejadas e executadas as etapas seguintes do processo 

de ensino-aprendizagem. Durante o processo é que definem quais serão os próximos 

conhecimentos dos alunos a serem modelados, e, no final, busca-se verificar se os 

conhecimentos foram adquiridos pelos alunos. 

TEORIA  EVENTOS JOGO 

Objetivo pré-definido. O jogo tem como objetivo o ensino de História 

Indígena. 

Reforço e Recompensa (feedbacks) O jogador/aluno recebe constantemente feedbacks 

sonoros e visuais sobre o seu desempenho e o seu 

progresso como moedas e poderes ao realizar 

missões e colocar em prática o conhecimento de 

determinada habilidade exigida pela legislação 

educacional. 

Divisão em Pequenas etapas O jogo é dividido em fases. Onde cada fase exige 

do jogador/aluno a compreensão e aplicação de uma 

habilidade. De forma que cada aluno pode progredir 

de acordo com seu ritmo. 

Avaliação anterior ao processo para definir 

quais caminhos os alunos precisam seguir 

Antes da ação do jogo. O aluno precisa definir 

algumas características de seu personagem, de 

forma que as escolhas que ele faz aqui define quais 

serão as habilidades ensinadas e cobradas durante 

sua jornada. Ex: se o aluno conhece a cultura 

alimentar dos Indígenas e desconhece a cultura 

religiosa dos indígenas ele percorrerá um caminho 

que o ensinara sobre Religião dos indígenas e será 

reforçado a cultura alimentar. Se ele desconhece a 

cultura alimentar e conhece a religião ele aprenderá 

sobre a cultura alimentar e reforçará a cultura 

religiosa. 
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5.4.1.4.Teoria Psicológica da Aprendizagem 

Bases teóricas para o desenvolvimento dos eventos: Condicionamento Clássico e Teoria da 

Lei do Efeito. 

 

TEORIA EVENTOS NO JOGO 

 Condicionamento Clássico Objeto Neutro: Fases do jogo. 

Estimulo Condicionante: Palavras. 

Resposta Incondicionada: Associar as palavras a 

seus conceitos. 

Teoria da Lei do Efeito Potência de Reforço: Estimular o aluno com 

feedbacks sonoros e visuais a fazer escolhas de 

forma que ele faça associações corretas dos 

conceitos. 

Punição: Punir com feedbacks visuais e sonoros 

quando o aluno tentar fazer associações que o leve a 

escolhas incorretas. 

Reforço: Reforçar, com feedbacks sonoros e 

visuais, as escolhas corretas que o aluno fizer de 

associações corretas. 

Reforço: Reforçar, com feedbacks sonoros e 

visuais, escolhas incorretas que distancie o aluno de 

associações erradas. 

Motivação Externa: Sistema de gamification. (Pontos, moedas, 

mensagens motivacionais. 

Interna: Espera-se que o aluno fique motivado a 

concluir (zerar) o jogo. 

 
Busca-se através da implementação dessas teorias estimular e motivar o aluno a todo 

momento, pois um dado que não é reforçada logo após o primeiro contato com mesma, ela 

deixa de ser transformada em informação e se perde. Se tratando da arquitetura motivacional, 



 

 

o aluno precisa associar essa informação e julgá-la relevante para sua vida de forma a 

transportá-la para memória de longo prazo.  

De forma prática, espera-se que ao finalizar o jogo o aluno consiga relembrar o 

conhecimento sobre as tribos indígenas que ele adquiriu enquanto jogava. Por exemplo, ao 

ver/ouvir/ler uma notícia de que Tribos Indígenas de MG fizeram protesto para preservar seus 

costumes, espera-se que o estudante tenha um estímulo neural associado a palavra “Tribos 

Indígenas”, que está presente em sua memória de longo prazo, e isso o faça questionar: Qual 

tribo indígena? Quais os costumes dessa tribo eles estão defendendo nesse protesto? 

Para que ocorra esse estímulo neural associado às palavras Tribos Indígenas é preciso 

que o jogo contenha uma história envolvente, cheia de motivação proporcionada pela 

gamification e que ela esteja diretamente relacionada com os fatos históricos que se deseja 

ensinar.  

 

5.4.1.5. História do Jogo 

Baseada nos estudos sobre as História e Cultura Indígena de Minas Gerais foi criada 

uma narrativa própria adaptando a mitologia tupi-guarani e englobando diferentes tribos 

indígenas a essa narrativa. Dessa forma, o jogo conta a história de Aya, da tribo Krenak, uma 

indígena que não se encaixa nos costumes de sua tribo, ela é dotada de um instinto guerreira e 

tem muita resistência em realizar atividades que são atribuídas às mulheres da tribo. Aya foi 

encontrada na floresta e criada por sua avó, Aiyra, até os 13 anos. A vida da protagonista 

começa a fazer sentido quando, no leito de morte, Airya, lhe entrega um fragmento do Nhia, 

um amuleto que estava pendurado no pescoço de Aya quando foi encontrada. 

A personalidade diferente de Aya se dá por que ela é filha dos Humanos Originais, 

Rupave e Sypave, da mitologia Tupi-guarani, e veio ao mundo para salvar todas as tribos 

indígenas dos Yancy (Homens brancos) que chegaram ao Brasil. Assim, sempre que o mundo 

indígena se encontra em perigo Tupã, deus indígena, através dos humanos originais, concebe 

um filho e envia-o à terra para que este ajude os demais índios a enfrentar os perigos do 

mundo indígena. No entanto Aya não conhece sua missão, e ela precisa descobrir qual seu 

destino. Para isso, ela conta com ajuda de Ailu, um gavião.  
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Nhia, o amuleto, concede poder a Aya dos 7 monstros filhos de Kerena (mitologia 

tupi-guarani). Porém, ela precisa juntar os fragmentos desse amuleto antes de enfrentar e 

derrotar os Yancy. 

A história do jogo é apresentada de forma dinâmica ao jogador através de missões que 

são realizadas pela protagonista. Essas missões para serem completadas com sucesso exigem 

do jogador um conhecimento sobre História e Cultura Indígena que foi sendo ensinado a ele 

durante o jogo.  

 

Figura 11Aya e os Sete Monstros da Mitologia Tupi. Fonte: O autor. 

 

Além da protagonista o Jogador também interage com outros personagens que são 

apresentados a seguir. 

 

5.4.1.6. Personagens 

Os personagens foram escolhidos e criados baseados nos estudos sobre a História e 

Cultura Indígena de Minas Gerais e a adaptação de seus arquétipos, baseada nas teorias de 

criação de personagens (ARRUDA, 2008) para jogos já discutidos nesse trabalho, foi 

realizada respeitando as características originais da mitologia tupi-guarani. 

A seguir a tabela dos personagens com seus respectivos Papeis, Características, 

Origem e Arquétipo, utilizados no demo. No apêndice III  - Personagens do JDD Aya e os 

Sete Monstros da Mitologia Tupi. São apresentados os outros  personagens que compõem a  

versão completa do jogo. 

 



 

 

Tabel 1 – Características, Origem e Arquétipo dos personagens no JDD. 

Personagem Papel Característica Origem Arquétipo 

Aya 

 

Protagonista         Recebe, através do Nhia, poderes 

dos 7 Monstros Lendários. 

Autoria Herói 

Cauã 

 

Espírito guia          Animal de estimação de Aya que 

ajuda em sua jornada. 

Autoria Mentor 

Yancy 

 

Homem 

Branco 

Portugueses, colonizadores, e 

Bandeirantes que buscam capturar os 

índios para torna-los escravos. 

Autoria  Capangas 

 

Tabela 1 Personagens do Jogo Digital Didático presentes no Demo. 

 

 
Figura 12 Sketch dos personagens do jogo. Respectivamente Aya e Yancy. Fonte: o autor. 
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5.4.1.7.Game Design 

O jogo, por ser um Demo, possui duas fases jogáveis, uma fase de introdução 

contando a história da protagonista e ensinando a mecânica do jogo e, por fim, um quiz que 

será parte da ferramenta de avaliação do desempenho do estudante. 

As duas fases jogáveis possuem mecânicas simples de jogos de plataforma, como 

saltar, correr, atirar, deslizar e pop-ups com textos que auxiliará o jogador/aluno a aprender 

sobre a História e Cultura Indígena. 

 

Figura 13 Respectivamente: botão de atirar flechas, botão de pular, controle direcional, mensagens popup. 

A fase de Introdução & Tutorial conta a História da protagonista de forma dinâmica e, 

através de instruções guiadas e textos, o jogador aprende como manipular o personagem. 

 

5.4.1.8. Fase de Introdução e Tutorial 

Fase que ensina ao jogador os controles do personagem, bem como as habilidades do 

Personagem. 

Nessa fase o jogador vê uma cutscene onde há um movimento dos bandeirantes de 

perseguição aos índios, onde estes devem fugir do litoral para a mata. Durante a fuga é 

demonstrado ao jogador os controles de movimentação do personagem e ele deve dar 

continuidade a fuga sem ser pego pelo inimigo, desviando de obstáculos até ficar a salvo na 

floresta.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Fase tutorial. Fonte: o autor. 



 

 

Ao finalizar a “Fase de Introdução e Tutorial”, o jogador é redirecionado a um Quis 

onde deve responder algumas perguntas sobre o jogo. Ao completar o Quis, o jogador retorna 

ao jogo e vai para a fase 2, onde Aya se torna mais forte e sobe para o nível 2 recebendo 10 

pontos de habilidade. 

Objetivo da fase: Fugir para a floresta e aprender as mecânicas do jogo. 

Local: Litoral/Floresta  

Inimigos: Yancys, animais selvagens 

Conhecimentos pedagógicos: CBC Eixos temáticos. Tema 5: Cidadania e Democracia - 

XXIV. O movimento ambientalista. 

O que o aluno precisa aprender:  A relação de grupos indígenas com o meio ambiente. 

Itens: Penas, Ervas de cura. 

Equipamento: Arco-Flecha, Flechas. 

 

Tabela 2 – Objetivos, contéudos e feedbacks de um JDD 

 

Objetivo didático Conteúdo Informações no SisCAD 

(feeback para professor) 

• Aprender sobre a relação 

dos ìndios com o meio-

ambiente; 

• Aprender onde e que 

atividade a mão-de-obra 

índigena era empregada 

quando capturados pelos 

bandeirantes;  

• A relação de grupos 

indígenas com o meio 

ambiente. (CBC Eixos 

temáticos. Tema 5: 

Cidadania e Democracia - 

XXIV. O movimento 

ambientalista.) 

• Tempo de execução da fase. 

• Quantidade de abates feito 

pelo jogador. 

• Respostas do jogador do 

Quiz. 

• Tempo para responder o 

Quiz. 

 
 

5.4.1.9.Fase Demo: Resgate 

Antes de iniciar a segunda fase, o jogador precisa realizar a Preparação do Personagem 

de forma que este esteja apto a realizar a missão seguinte atual. Uma tela exibi 10 pontos que 

devem ser estrategicamente distribuídos para a realização da missão atual. 
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Os pontos devem ser distribuídos em 5 habilidades: em precisão, força, magia e 

velocidade. Quanto mais pontos de habilidade, mais forte a personagem fica. A cada missão 

concluída o jogador recebe mais 10 pontos para ser distribuídos. 

 

Figura 15 Tela de Preparação do Personagem. Fonte: o Autor. 

 Ou ele pode utilizar o botão  que direciona o jogador a tela de distribuição de 

pontos. Essa distribuição garante ao jogo uma dinâmica de forma que se deve distribuir os 

pontos de forma consciente, pois a má destruição impedirá de atingir seus objetivos. 

Nessa segunda fase, o jogador deve libertar os índios que foram presos, mas para isso 

deve seguir a orientação dada pelo seu guia. Caso ele erre, o jogador recebe um feedback 

negativo e perde uma vida. Caso acerte, ele recebe um feedback e consegue libertar os índios.  

Após concluir essa fase, o jogador é novamente direcionado a um quiz que coleta informações 

sobre o que ele aprendeu com o jogo. 

 



 

 

 

Figura 16 Cena da fase 2:  o resgate. Fonte: o Autor. 

Objetivo didático: Compreender a existência de uma diversidade de tribos do brasil e suas 

características. 

Objetivo da fase: Resgatar os índios que foram capturados peloso Yancys. 

Local: Floresta  

Inimigos: Yancys, animais silvestres 

Conhecimentos pedagógicos: CBC 5.2 

O que o aluno precisa aprender:  - Existência de várias tribos indígenas, os índios são 

politeístas, portugueses são inimigos.  

                                                             - Existência de diversos idiomas dos índios; 

Itens: Flechas, Ervas de cura e mana 

Equipamento: Arco-Flecha, Flechas, Fragmento Nhia de acerto crítico com arco-flecha 

 

5.2.1.10.Referências Bibliográficas do Jogo Referenciar normalmente.  

AMARAL, Sharyse. ENTRE TUPIS E BOTOCUDOS: O INDIANISMO NO 

SEGUNDO REINADO. 

CLEROT, Leon F. et Brandao Paulo Jose Pires. “A tribu dos indios Crenaks’’ 
Rio Doce. VOL 1. Rio de Janeiro. 1924 

EHRENREICH, Paul. Índios Botocudos do Espírito Santo no século XIX. 

INDÍGENAS, Temas. Genocídio e resgate dos "Botocudo". Estud. av. [online]. 

2009, vol.23, n.65, pp.193-204. ISSN 0103-4014.  http://dx.doi.org/10.1590/S0103-

40142009000100014.  

LANGFUR, Hal. Cannibalism and the Legitimacy of Just War in the Era of 

Independence. 
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MARINATO, FRANCIELI APARECIDA. Nação e civilização no Brasil: os 

índios Botocudos e o discurso de pacificação no Primeiro Reinado.  

MATTOS, Izabel Missagia de. A guerra ofensiva aos “Botocudos 
Antropófagos” nas minas oitocentistas e seus significados para a nacionalidade 

brasileira em formação: Uma abordagem comparativa.  

MINAS GERAIS. Conteúdos Básicos Curriculares de Minas Gerais. Minas 

Gerias. 2008 

 

 

5.4.2.Sistema de Coleta e Análise de Dados (SISCAD) – Informações de Desempenho do 

Aluno (Suporte ao Professor) 

Para que se possa dar um feedback do desempenho do aluno para o professor, foi 

desenvolvido o SisCAD (Sistema de Coleta e Análise de Dados). Esse sistema armazena as 

ações realizadas pelo jogador e trata esses dados tornando-os informações para que seja 

possível entender quais foram as dificuldades dos alunos no processo de aprendizagem 

através do jogo. Busca-se com essas informações que o professor identifique as dificuldades 

de seus alunos e trabalhe em cima delas para que possam ser superadas e as habilidades 

mínimas exigidas para a progressão curricular sejam alcançadas. 

 

5.4.2.1.Informações Coletadas 

Para que as informações sejam coletadas e o atendimento individual das dificuldades 

dos alunos seja individual, o aluno realiza um cadastro no início do jogo com informações de 

identificação como: Nome, Ano de Escolaridade, Sala e Escola. 

Após a realização do cadastro, o aluno está apto para iniciar o jogo. Apenas 

informações pertinentes ao seu processo de aprendizagem são coletadas, quais sejam: Tempo 

de jogo, tempo para realização de terminada fase, interações com Non-Players Characters 

(NPC’s), interações com os objetivos e o sucesso/insucesso dos objetivos do jogo, aplicação 

do conhecimento adquirido para completar o objetivo. 

 O SisCAD também coleta e armazena as respostas de cada aluno no Quiz sobre o 

jogo. As perguntas são testes para verificação do conhecimento adquirido pelo aluno. Esses 

conhecimentos estão relacionados com a legislação como sendo habilidades mínimas para 

determinado conteúdo.  



 

 

 

Figura 17 Quiz da Fase de Tutorial do Jogo Fonte: o Autor. 

O Quiz é um conjunto de perguntas apresentado ao final do jogo afim de entender o 

que o aluno absorveu durante a jogatina. O tempo de resposta e a quantidade de repostas 

acertadas pelo o aluno servem de base para compreender o que ele conseguiu consolidar sobre 

o tema do jogo.  
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5.4.2.2.Informações Disponibilizadas 

 

 Os resultados da coleta das informações estarão disponíveis ao professor, através de 

um sistema de login, onde este poderá acessar e ver as informações que o SisCAD coletou. 

Essas informações serão apresentadas individualmente, dentro do perfil de cada aluno, bem 

como um panorama geral de desempenho de cada sala e escola onde o professor utilizou o 

JDD. Dessa forma, o professor conseguirá suprir, com outros suportes, as habilidades onde os 

alunos não conseguiram atingir através do JDD. 

Espera-se com o SisCAD que o professor consiga identificar quais são as habilidades 

que seus alunos não conseguiram atingir e que este possa, a partir da análise dos dados, 

desenvolver novas estratégias de ensino para que de fato os alunos consigam atingir tais 

habilidades. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 18 Exemplo das informações coletadas Fonte: o Autor 

 



 

 

CAPÍTULO 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta do trabalho de desenvolver um jogo digital didático para ser utilizado em 

contexto educacional se mostrou uma tarefa bem mais complexa do que pensada inicialmente. 

A pesquisa inicial mostrou que para o desenvolvimento de um jogo digital era necessário a 

participação de vários profissionais, como foi exposto ao longo desse trabalho. Profissionais 

da Tecnologia da Informação (programadores, designes), audiovisuais (engenheiros de áudio, 

ilustradores, animadores), roteiristas. Para além da preocupação com a parte prática do 

projeto, buscou-se apresentar os elementos teóricos por trás desse suporte escolhido para 

realizar o ensino de história. E se tratando de um projeto que visa atender o processo de 

ensino e aprendizagem em contexto educacional, a parte didática do projeto, era preciso uma 

pesquisa de elementos didáticos, metodológicos e psicológicos que tornam de fato o jogo algo 

didático. 

As preocupações dos pais e professores sobre a maneira como as crianças estão 

aprendendo em uma era digital, tem seu mérito. Estes são problemas reais que precisam ser 

tratados. Os dados de pesquisas que temos sobre a maneira como as crianças estão 

aprendendo na era digital não são suficientes para determinar a qualidade do ensino através 

das tecnologias digitais. O mundo está em um momento de transição. Apesar disso, há muitas 

coisas que as escolas podem fazer para aproveitar o que é ótimo na maneira como as crianças 

se relacionam com a informação. 

Não é necessária uma revolução total na educação para ensinar as crianças que 

nasceram na era digital. Há um certo exagero por parte daqueles que adoram tecnologias e 

tendem a defender mudanças radicais na maneira como ensinamos os alunos. É fácil tratar as 

tecnologias como a salvadora da educação, porém é uma tendência equivocada. A 

aprendizagem sempre terá algumas qualidades que tem pouco ou nada a ver com estes 

recursos. 

O uso das tecnologias no ensino não faz sentido se for apenas porque achamos que é 

“legal”. É fácil entender como chegamos a este ponto. Mais especificamente quanto aos jogos 

digitais, o raciocínio é o seguinte: é divertido e inovador ter jogos digitais na educação; várias 

pessoas estão desenvolvendo isso; sabemos que as crianças conseguem algumas informações 

através dos jogos; por isso, os jogos precisam ter um lugar em nossas escolas. Essa orientação 

é um erro! Devemos descobrir, em vez disso, como o uso dos jogos pode dar suporte aos 

objetivos pedagógicos. Um jogo pode ser parte da abordagem que o professor termine 
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utilizando. A forma mais correta de encarar essa situação é se perguntando quais habilidades 

os jogos são capazes de atender no processo de ensino? Dessa forma, primeiro se determina 

quais os objetivos do professor e depois busca-se nos jogos digitais aquilo que eles são 

capazes de auxiliar os estudantes a atingir estes objetivos. 

O que as escolas e o professores fazem de melhor não deve ser deixado de lado na 

pressa de se usar jogos digitais na sala de aula. Em toda área existem aspectos do currículo 

que devem ser ensinados de maneira tradicional. Existe um limite, que foi apresentado nesse 

trabalho, que os jogos digitais não são capazes de trabalhar. Por exemplo, nas aulas, os jogos 

digitais não são capazes de trazer situações do cotidiano dos alunos para explicações de 

determinados conteúdos.  

A maneira que os alunos desenvolvem o pensamento crítico é, na maioria das vezes, 

através dos debates, com pessoas trocando opiniões e examinando um assunto em 

profundidade, questionando e explorando as questões em um ambiente real, cara a cara. 

Assim, o ensino, nesses casos, não deve ser necessariamente mediado por jogos. Esta é uma 

tarefa difícil e cabe aos professores e diretores trabalharem a fim de evitar o uso desnecessário 

dos jogos. 

O JDD desenvolvido a partir desse trabalho tem como objetivo auxiliar o professor a 

dinamizar suas aulas, torna-las atrativas e motivadoras para essa geração que está a poucos 

“touch’s” de conteúdos que acompanham o seu ritmo de aprendizagem.  

Esse material didático tenta suprir a dificuldade de alguns professores de dinamizar 

suas aulas sem perder o foco essencial que é a aprendizagem, pois os cursos de licenciatura 

formam profissionais com conteúdo para transmiti-los aos alunos, mas não formam 

professores capazes de manter a motivação dos alunos como um jogo é capaz de fazer. Assim, 

para suprir essa necessidade, o JDD “Aya e os Sete Monstros da Mitologia Tupi” trouxe em 

suas bases as características motivadoras de um jogo. 

No JDD aqui desenvolvido, a história de Aya é contada através das mecânicas dos 

jogos, mas com bases metodológicas de ensino e aprendizagem sobre História Indígena, e que 

atende as demandas das legislações brasileira sobre a educação. 

A integração das teorias/metodologias de aprendizagem e as mecânicas dos jogos é 

que torna possível a criação de jogos digitais didáticos. O objetivo do JDD é fazer com que o 

papel de Aluno e Jogador se confundam a todo instante, e que essa mistura passe 



 

 

despercebida pelo Aluno/Jogador. Assim, enquanto o lado jogador está se divertido 

resolvendo desafios, ganhando pontos, mantendo-se motivado controlando o protagonista, o 

lado aluno está consumindo pequenas quantidades de informações, com feedbacks 

instantâneos, sobre a história indígena que obrigam o jogador a conhecer para continuar 

resolvendo os desafios do jogo.  

O papel do professor é de acompanhar o desempenho de cada aluno, através dos dados 

disponibilizadas no SisCAD, auxiliá-los na resolução dos desafios de forma que o 

conhecimento seja construído por eles. Com o atendimento individualizado, o professor 

conseguirá direcionar seu atendimento as demandas dos alunos visando suprir as habilidades 

que cada um não conseguiu atingir. 

Essa integração (Teoria/Metodologia, Jogos e Professor) mais a exigência de que os 

conceitos aplicados fora do contexto do jogo (quizes, provas, atividades, interpretação de 

texto, discussões) faz com que o conhecimento adquirido pelo aluno durante a jogatina seja 

consolidado: o aluno aprendeu um conceito e foi capaz de reaplica-lo em diferentes domínios.  

 O demo que foi desenvolvido pode ser acessado em www.bit.ly/ayademo. Ele serviu 

como conceito de prova para demonstrar o potencial dos jogos e que com o conhecimento de 

algumas ferramentas e um pouco de recurso financeiro, é possível criar suportes didáticos que 

vão além de livros, sendo possível ser acessado por qualquer um em qualquer dispositivo com 

conexão com a internet.  

Como perspectiva, deseja-se aplicar esse demo para obter feedbacks de alunos e 

professores para dar continuidade ao desenvolvimento do jogo. E pretende-se disponibilizar o 

jogo “Aya e os Sete Monstros da Mitologia Tupi” em uma versão completa e gratuita. 

http://www.bit.ly/ayademo
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APÊNDICE I – Exemplos de Contéudos, Atividades e Estilos de Jogos 

CONTEÚDO EXEMPLOS ATIVIDADES DE 

APRENDIZAGEM 

ESTILOS DE JOGOS 

POSSÍVEIS 

Fatos Leis, políticas, 

especificações de 

produtos. 

Perguntas;  

Memorizações; Associações;  

Treinos. 

Competições como 

programas de televisão; 

Jogos que utilizam cartões; 

Jogos mnemônicos; jogos de 

ação e de esportes 

Habilidades Entrevistas, ensinar a 

vender, operar uma 

máquina, gestão de 

projeto. 

Imitação; 

Retorno;  

Treinamento;  

Prática contínua; crescentes 

desafios. 

Jogos de estado persistente; 

RPG; Jogos de aventura; 

Jogos de detetive; 

Julgamento Decisões de gestão, 

tempo correto, ética, 

contratações. 

Revisão de casos; 

Fazer perguntas;  

Fazer escolhas (praticar); 

Retorno; 

Treinamento. 

RPG; Jogos de detetive; 

Interação entre múltiplos 

jogadores; Jogos de aventura; 

Jogos de estratégia; 

Comportamentos Supervisionar, 

exercitar o 

autocontrole, dar 

exemplos 

Imitação;  

Retorno; 

Treinamento; 

 Prática. 

RPG 

Teorias Lógica de marketing, 

como as pessoas 

aprendem 

Lógica; 

Experimentação; 

Questionamentos. 

Jogos de simulação abertos; 

Jogos de criação; jogos de 

construção; Jogos que testam 

a realidade 

Raciocínio Pensamento 

estratégico e tácito; 

Problemas; 

Exemplos 

Enigmas 



 

 

Processo Auditorias; Criação de 

estratégias 

Análise e desconstrução de 

sistemas; Prática. 

Jogos de estratégia, aventura 

ou simulação. 

Procedimentos Montagem, 

procedimentos legais 

de bancários. 

Imitação; 

Prática. 

Jogos com tempo contado; 

Jogos de reflexo. 

Criatividade Invenção, 

configuração de 

produto. 

Jogos de memorização Enigmas; Jogos de invenção; 

Linguagem Acrônimos, línguas 

estrangeiras, jargões 

profissionais. 

Imitação;  

Prática contínua;  

Imersão. 

RPG; Jogos de reflexo; Jogos 

com cartões. 

Sistemas Cuidado com saúde, 

mercados, refinarias. 

Entender princípios; Tarefas 

graduadas. 

Jogos de simulação. 

Observação Humores, motivação, 

ineficiências, 

problemas 

Observação; 

 Retorno. 

Jogos de concentração; Jogos 

de aventura. 

Comunicação Linguagem, tempo, 

envolvimento. 

Imitação;  

Prática. 

RPG; Jogos de reflexo. 

 
Fonte: (PRENSKY, 2012, p.220-221) 
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APÊNDICE II – Personagens e Seus Arquétipos 

Tabela 2 – Personagens e Seus Arquétipos. 

Personagem Arquétipo 

Herói É o personagem principal do jogo. A ele cabe a 

responsabilidade de trazer a paz ao lugar em que 

vive. Porém, para isso, ele precisa enfrentar todos 

os desafios que são apresentados ao longo de sua 

jornada. O herói tem essa capacidade, não 

disponível a nenhum outro personagem do jogo. 

Um jogo pode ter um ou mais heróis, dependendo 

do número de jogadores possíveis. 

Anti-herói Esse personagem é característico do mundo 

contemporâneo – não é necessariamente um vilão 

ou uma pessoa que deva ser combatida, mas alguém 

que, para alcançar seus objetivos, é capaz de 

realizar muitas ações reprovadas pelos heróis. 

Geralmente o anti-herói faz justiça por vingança, 

por uma questão pessoal, por vaidade ou por 

vontade de matar; enfim, não tem qualquer vocação 

altruísta. 



 

 

Sombra  O sombra – ou vilão – é o oposto do herói: é aquele 

sujeito que nasceu para fazer o contrário do que o 

herói defende. O vilão faz todo tipo de maldade 

com as pessoas, tem o objetivo de obter controle 

total do espaço em que atua, não segue regras ou 

princípios éticos e não tem qualquer vontade de 

fazer o bem. Não espere que o vilão vá deixa-lo 

argumentar ou aceitar o convencimento. O vilão 

tem geralmente dois objetivos principais: vencer o 

herói e dominar o mundo. 

A função do sombra é impor desafios ao herói, de 

modo que este tenha de se fortalecer para vencê-los. 

O sombra pode ser um reflexo negativo do herói. 

Em uma história de luta psicológica, o sombra é 

representado por traumas e culpas do próprio héroi. 

Mentor Tem a função de ajudar a de formar o herói, 

ensinando-o sobre sua força e seus pontos fortes e 

fracos de maneira que ele possa enfrentar o vilão.   

Em geral, o aliado é peça fundamental para o 

crescimento e o fortalecimento do herói, e em sua 

presença, não poderia haver vitória.  

Guardião É aquele que guarda algum objeto de grande valor e 

que irá enfrentar aquele que tentar obter esse objeto. 

Capangas Assim como o vilão, os capangas têm o objetivo de 

deter o herói, mas são pessoas que agem de acordo 

com as ordens do vilão. Os capangas são 

encontrados com frequência nos jogos em que há 

enfretamento entre personagens.  

 

Fonte: o Autor. GDG Aya e os Sete Monstros da Mitologia Tupi 
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APÊNDICE III – Relação Completa dos Personagens 

 

Tabela 3 – Relação completa dos Personagens do JDD. 

Personagem Papel Característica Origem Arquétipo 

Aya Protagonista         Recebe, através do Nhia, poderes 

dos 7 Monstros Lendários. 

Autoria Herói 

Aiyra Avó          Criou Aya e ofereceu e deu a ela 

Nhia. 

Autoria NPC 

Cauã Espírito guia          Animal de estimação de Aya que 

ajuda em sua jornada. 

Autoria Mentor 

Kerena Mãe          Mãe dos sete monstros mitológicos 

e de Aya. 

Mitologia Tupi-

guarani 

NPC 

Tupã Deus          Chamado de “O Espírito do 

Trovão”, Tupã é o grande criador dos 

céus, da terra e dos mares, assim como do 

mundo animal e vegetal. Além de ensinar 

aos homens a agricultura, o artesanato e a 

caça, concedeu aos pajés o conhecimento 

das plantas medicinais e dos rituais 

mágicos de cura. 

 Mitologia Tupi-

guarani 

NPC 

Yancy Homem 

Branco 

Portugueses, colonizadores, e 

Bandeirantes que buscam capturar os 

índios para torna-los escravos. 

Autoria Capangas 

Teju Jagua 1º Monstro 

Lendário 

         O Teju Jagua ou Teiú-iaguá é o 

Deus das cavernas, grutas e lagos na 

mitologia guarani. Ele tem um grande 

corpo de lagarto e sete cabeças de 

cachorro. Arrasta-se como um lagarto e 

come frutas e mel. No alto de sua cabeça, 

encontra-se incrustada uma pedra 

preciosa, o carbúnculo. Vive no cerro do 

Jarau em meio a um imenso tesouro. 

 Mitologia 

Guarani 

Guardião 



 

 

Mboi Tu'i 2º Monstro 

Lendário 

Mboi Tu'i se traduz literalmente 

como "serpente-papagaio", que descreve 

a aparência destas criaturas. Mboi Tu'i 

tem a forma de uma enorme serpente, 

com uma enorme cabeça e bico de 

papagaio. Ele também tem uma língua 

bifurcada vermelho da cor do sangue. Sua 

pele é escamosa. Penas cobrem a sua 

cabeça. Possui um par de asas em branco, 

rubro e preto. Em sua cauda, um artefato 

metálico com lascas de rubelita a dão 

continuidade, permitindo o voo e 

contendo uma enzima que enfraquece seu 

veneno. Ele tem um olhar prejudicial que 

traz memórias horrorosas não 

verdadeiras, além de predições 

angustiantes a quem se expõe, assustando 

a todos que tem a má sorte de ser 

encontrado por ele. Ele patrulha pântanos 

e protege a vida dos anfíbios, gosta da 

umidade e flores, ele solta um poderoso e 

terrível grito incrível que causa trauma 

nos órgãos de quem ouve de longe e 

podendo deslocar o coração e o pulmão 

para fora de quem ouve de perto. É 

considerado o protetor das áreas úmidas e 

dos animais aquáticos, pois precisa deles 

para conseguir uma forma física dita 

superior. 

  Mitologia 

Guarani 

Guardião  

 

Fonte: o Autor. GDG Aya e os Sete Monstros da Mitologia Tupi. 

 


