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RESUMO 
 

Este trabalho busca analisar a possibilidade de haver desenvolvimento local nas 
dimensões social e educativa por meio de aplicação de oficinas de jogos educativos 
digitais na educação infantil, mas específico no ensino fundamental. Estamos 
realizando uma pesquisa exploratória de cunho qualitativo, se preocupando em 
avaliar as percepções dos atores com o aprofundamento da compreensão de um 
grupo social, com conhecimentos empíricos, baseados em experiências do 
cotidiano, e caráter transversal, por obter uma coleta de dados em momento de 
tempo e amostra selecionados. Foi realizado um estudo bibliográfico sobre 
desenvolvimento e educação do Brasil, com relatórios sobre indicadores nos últimos 
anos. Foi demonstrado um estudo sobre jogos e jogos digitais, além de 
características de como escolher o melhor jogo para um determinado grupo de 
pessoas. A preparação do ambiente foi detalhada, juntamente com os detalhes e 
aplicações dos jogos. Foram realizadas entrevistas com alunos, professores, direção 
e pais ou responsáveis, com uma amostra constituída por um grupo de alunos do 4° 
e 5 ° ano com idade entre 10 e 11 anos. A pesquisa envolve referencial teórico e 
pesquisa de campo, fazendo gerando motivação para criança, estimulando a ir na 
escola e tirando-a da rua, buscando melhorar indicadores do ensino como evasão 
escolar, absenteísmo e desempenho. 

 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento local, Educação; Jogos educativos digitais, 
Criança. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Desde quando se iniciou o processo de educação no mundo sabe-se 

que é um dos principais fatores de desenvolvimento. A Constituição Federal de 

1988, em seu artigo 208, inciso IV, afirma: “[...] O dever do Estado para com a 

educação será efetivado mediante a garantia de oferta de creches e pré-escolas às 

crianças de zero a seis anos de idade” (BRASIL, 1988). Antes da Constituição 

Federal de 1988 as instituições que cuidavam das crianças eram da área social e 

essas crianças de zero a seis anos não tinham direitos na Constituição. Após a 

Constituição Federal de 1988 deveriam não só cuidar, mas também desenvolver o 

lado educacional e pedagógico. 

No início da década de 1990, foi desenvolvido o Estatuto da Criança e 

Adolescentes. Neste a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, artigo 53, afirma que 

toda criança e adolescente tem o direito à educação, visando o seu desenvolvimento 

e preparando-a para o exercício da cidadania e mercado de trabalho. Ainda, a lei 

garante acesso à escola, devendo o aluno ser respeitado pelos educadores e ter 

ainda o direito de contestar métodos e critérios avaliativos. Além disso tem o direito 

de participação em entidades e ter acesso à escola pública gratuita próxima a sua 

residência. Os pais ou responsáveis também têm o direito de participar na definição 

de propostas educacionais (Brasil, 1990). 

No ano de 1996, foi dado outro passo para a educação infantil. Com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que inseriu a educação infantil 

como primeira etapa da educação básica, promovendo o desenvolvimento integral 

das crianças até os seis anos de idade (BRASIL, 1996). 

Já em 1998, o Ministério da Educação publicou os “Subsídios para o 

credenciamento e funcionamento das instituições de ensino infantil”, contribuindo 

para a qualidade dos Centros Educacionais.  
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Segundo a Referência Curricular de Educação Infantil (BRASIL, 1998, 

p. 63, v. 1), todas conquistas têm como objetivo o desenvolvimento de uma imagem 

positiva, atuando de forma independente, descobrindo seu próprio corpo, potencial e 

limites, cuidando da saúde e bem-estar.  

Ainda como objetivo, as instituições de ensino devem estabelecer 

vínculos afetivos entre crianças e adultos, ampliando a sua comunicação e interação 

social, ou seja, as relações sociais. Devem aprender a articular seus interesses e 

pontos de vista, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e 

colaboração. 

Além disso, as instituições infantis devem observar e explorar a 

curiosidade, como agente transformador do meio ambiente e valorizar atitudes que 

contribuam para sua conservação. As crianças têm o direito de brincar, expressando 

emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades.  

Segundo a Referência Curricular de Educação Infantil (BRASIL, 1998, 

p. 23) o educar significa, proporcionar situações de cuidado, brincadeiras e 

aprendizado, contribuindo para o desenvolvimento da capacidade infantil e de 

relação interpessoal, aceitando, respeitando e confiando, além do acesso aos 

conhecimentos da realidade social e cultural. 

Desta maneira podemos perceber que nas últimas décadas os direitos 

à educação nos primeiros anos das crianças evoluíram de maneira significativa. Mas 

somente os direitos, pois a implementação destes direitos não se mostra de forma 

efetiva segundo resultados que serão apresentados neste trabalho. 

O desenvolvimento econômico brasileiro, nas últimas décadas, também 

aconteceu de maneira significativa, contribuindo muito para a expansão tecnológica 

no país. Por sua vez, o uso da tecnologia pode contribuir para o desenvolvimento 

intelectual e social das pessoas e sua produtividade no mercado de trabalho. 

O novo cenário econômico brasileiro gerou inovações tecnológicas que 

estão influenciando toda nossa sociedade e principalmente as crianças, começando 

cada vez mais cedo a participar dessa nova era que podemos chamar de Era da 

Comunicação e Informação. Neste contexto, temos os jogos educativos digitais 

como ferramenta de ensino da criança (Costa, 2010), tornando-se ferramentas 
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importantes, estimulando o interesse delas no aprendizado de forma prazerosa. O 

aspecto lúdico presentes nos jogos desenvolve a criatividade, a imaginação, a 

interação e as relações afetivas verbais, psicomotoras e sociais (SILVEIRA e 

BARONE, 1998, p.52). 

A investigação desse trabalho se encaminha nas vertentes de analisar 

ações promovidas na área tecnológica, de maneira particular com oficinas de jogos 

digitais, de forma a propor transformações, no ambiente local de uma escola de 

ensino fundamental, resultantes de reflexões teóricas e práticas, com o objetivo de 

promover o bem-estar social, assim como suas reações no desenvolvimento social e 

educativo. 

Pesquisar crianças é um tema muito polêmico, porém estas pesquisas 

se justificam pela necessidade de se entender a criança como produtora de cultura, 

reconhecê-la como sujeito de pesquisa, que possuem uma linguagem própria e suas 

relações com adultos, desenvolvendo o lado social da criança (Catão, 2010). 

Estudar as crianças e tentar entender os seus pensamentos 

“possibilitará ultrapassar o muro que isola a criança do adulto, muro firme que tem 

bases sólidas, pois foi construído ao longo da história da humanidade” (Filho, 2010).  
Por isso criar novas metodologias para pesquisar crianças, o que elas pensam, 

como elas podem reagir em determinas situações, o que elas dizem e fazem, é um 

grande desafio. Essas metodologias devem fazer com que o pesquisador se 

relacione com a criança respeitando o seu jeito de ser (Filho, 2010). 

Esta pesquisa tem o interesse de ouvir as crianças, seus interesses, e 

suas expectativas através da interação, observando a dinâmica, o cotidiano do 

sujeito da pesquisa, no caso a criança. Além delas, foram ouvidos os professores, 

diretora e também os pais, para saber o impacto da pesquisa não somente na 

criança, mais em todo o seu ambiente local, se pode contribuir com a sociedade que 

ela está inserida. 

Segundo Filho (2010), quatro eixos são essenciais nos estudos sobre o 

contexto e novos desafios teóricos-metodológicos. O primeiro é a comunicação 

estabelecida entre adultos e crianças, o segundo são as negociações 

proporcionadas, construídas e consideradas pelos adultos, o terceiro são as 
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relações travadas com os sujeitos, as crianças e o quarto é a forma de participação 

das crianças a partir das escolhas dos procedimentos metodológicos. 

A ideia é encontrar um ponto de equilíbrio onde o adulto pesquisador e 

a criança são os sujeitos da pesquisa, rompendo o autoritarismo ou o 

espontaneismo nas metodologias de pesquisa (Filho, 2010). Observar as crianças 

não é o suficiente, nem a presentear com um brinquedo ou jogo para observação, é 

necessário penetrar no mundo da criança e em sua realidade social (Filho, 2010). 

 

1.2. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O Brasil enfrenta vários problemas educacionais entre eles a taxa de 

abandono escolar e os índices de evasão, assim como o desempenho dos alunos. 

Pesquisas como o Relatório Educação Para Todos No Brasil 2000-2015 e o 

Relatório Pisa 2015 mostram que esses números não são nada satisfatórios mesmo 

tendo um crescente nos últimos anos nos indicadores de absenteísmo, evasão e 

desempenho, deixando o Brasil entre os últimos nas pesquisas. 

Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), somos a nona 

economia mundial, como ilustrado na Figura 1, mas quando se fala em educação, 

segundo Relatório Pisa 2015, estamos atrás de Chile, Uruguai, México, Costa Rica, 

Colômbia e Peru, principalmente quando falamos dos indicadores de absenteísmo, 

defasagem e abandono escolar, na qual está demonstrado no capítulo 2. 
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Figura 1: As 13 maiores economias do mundo em 2016 (em dólar corrente) 

 

Fonte: Fundo Monetário Internacional, 2016 

Outro ponto são as escolas públicas municipais que segundo o 

Relatório Pisa 2015 apresentam os piores resultados do Brasil. A falta de estruturas 

das escolas gera a total desmotivação dos alunos, não é um ambiente agradável 

para estudar, onde faltam: material escolar, merenda, equipamentos, quadras, área 

de lazer, biblioteca, profissionais capacitados, entre outros, que são imprescindíveis 

para que o aluno aprenda. 

Na base da educação brasileira estão na sua maioria pessoas 

carentes, com necessidades materiais e intelectuais. O desemprego é o maior já 

registrado, gerando pobreza, fome, aumentando a desigualdade, deixando toda a 

população sem perspectiva, minando a educação.  

Os professores são desvalorizados no Brasil, enquanto juízes, 

promotores, entre outras classes possuem altos salários. Os professores com baixos 

salários, descaso, desrespeito, falta de material e estrutura, além de políticas 

pedagógicas que não favorecem a educação, perdem toda a sua motivação, 

gerando aulas desmotivadoras o que gera abandono escolar, altos índices de 

ausências nas escolas e baixo desempenho. 

Outro ponto é a participação da sociedade que não cobra na maioria 

dos casos, escolas com mais qualidade principalmente as municipais, não há 

colegiados, e nem a participação dos pais na educação das crianças. Essa 
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participação deve-se fazer necessária para melhorar a qualidade do ensino e criar 

uma sociedade mais desenvolvida no âmbito intelectual, cultural e social, produzindo 

desenvolvimento econômico. 

Neste contexto, o problema de pesquisa deste trabalho é verificar a 

partir da percepção dos atores, se a aplicação de jogos digitais educativos na forma 

de oficinas em uma escola pública de ensino fundamental pode alterar a realidade 

social e educativa do local. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

Com o processo de globalização e o avanço das novas tecnologias da 

informação e comunicação, a tecnologia se tornou uma grande aliada das diversas 

áreas como educação, saúde, segurança, entre outras, apoiando e facilitando 

melhorias no processo e ganhos de produtividade. 

Hoje não só os adultos, mas também as crianças utilizam da tecnologia 

não só com computadores, como em diversos dispositivos móveis para auxiliar as 

crianças para o entretenimento no dia a dia. 

Com o avanço das tecnologias como computadores, aparelhos como 

smartphone, tablet, videogame, e a utilização destes pelas crianças cada vez mais 

cedo, a pesquisa busca a aplicação de jogos digitais educativos para o complemento 

das aulas ajudando os educadores e o desenvolvimento dos alunos do ensino 

fundamental com o intuito de apoiar a diminuição das faltas em aula e da evasão, 

assim como melhorar o desempenho escolar dos alunos. Ainda que oficinas de 

jogos digitais educativos sejam atividades extra sala que auxiliem os alunos a 

diminuir seu tempo na rua ou na realização de atividades que não combinam com a 

conduta de um cidadão com boa moral e costumes. 

Nessa nova era de tecnologia da informação, comunicação e também 

com o advento da internet, podemos encontrar no ciberespaço diversas informações 

que contribuem ou podem não contribuir para o desenvolvimento da criança. Os 

jogos possuem um caráter desafiador tanto para os adultos quanto para as crianças, 
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podendo ser prazerosos e divertidos, com isso ser mais uma ferramenta de ensino 

aprendizagem (Costa, 2010). 

De acordo com o avanço da criança no jogo, seus conhecimentos vão 

aumentando, interagindo cada vez mais com os jogos e possíveis outros 

jogadores/crianças (Costa, 2010). Essas interações podem aumentar as funções 

cognitivas das crianças, através de simulações levando o mundo real para dentro 

dos jogos, favorecendo a resolução de problemas pela criança (Costa, 2010). 

Diante desse cenário utilizar essas tecnologias equipadas com jogos 

digitais educacionais nas escolas é uma forma de melhorar a realidade educacional 

das crianças, principalmente no ensino fundamental. Os jogos podem se tornar uma 

ferramenta para motivação dos alunos, tirando-os da rua e trazendo para dentro da 

escola, melhorando indicadores como o de evasão, abstenção, reprovação, 

contribuindo para o social e educativo. 

 

1.4. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste trabalho é discutir as percepções dos atores que 

participaram direta ou indiretamente de um conjunto de ações que fazem uso de 

jogos digitais educativos em uma escola municipal na cidade de São Sebastião do 

Paraíso-MG, e que propõe alterar a realidade escolar e social do local. São atores 

alunos do ensino fundamental entre 10 e 11 anos, diretora, professores e pais de 

alunos. 

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Esta pesquisa tem como objetivos específicos: 

 A partir das experiências obtidas, propor ações que possam 

servir de sugestão a diretores de escola, professores, alunos e 
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seus pais de modo que se atinja o desenvolvimento local, 

especificamente o escolar e o social. 

 Levantar referências bibliográficas necessárias para a realização 

do trabalho na área de jogos digitais que discutem o 

desenvolvimento local e o bem-estar social em suas múltiplas 

dimensões provocado pela aplicação dos jogos na educação. 

 Trabalhar de maneira mais participativa, gerando mais 

interesses e participação da criança em ir para a escolar, além 

de complementar o conhecimento adquirido em aula com os 

jogos digitais, buscando apoiar o desenvolvimento por meio do 

entretenimento. 

 Entrevistar professores, alunos, diretora e pais de uma escola de 

ensino fundamental para o desenvolvimento da pesquisa e 

também para a coleta de dados. 

 Avaliar os resultados a partir dos questionários respondidos 

pelos alunos, professores, diretora e pais em relação aos jogos 

digitais como apoio ao desenvolvimento local. 

 

1.6. MÉTODOS DE PESQUISA 

1.6.1. TIPO DE PESQUISA 

 

Essa pesquisa foi aplicada com o intuito de gerar conhecimento através 

da prática de jogos educativos digitais, dirigidos a solução de problemas específicos 

que foram direcionados pelos professores e diretora para o pesquisador, que então 

aplicou aos alunos e posteriormente todos os pesquisados, inclusive os pais dos 

alunos. 

A pesquisa é descritiva, pois produz dados através da utilização dos 

jogos. Primeiro foi desenvolvido um questionário e respondido pelos professores que 

participaram da pesquisa, com o objetivo de analisar a situação atual da escola. 

Outra parte foi a visita até o laboratório onde os alunos praticam aulas de 
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informática, este não se localiza no espaço da escola e os alunos devem se 

locomover em ônibus municipal.  

Hipóteses do problema de pesquisa foram levantadas no questionário e 

relacionadas com o cenário da escola. A hipótese é que o uso de jogos digitais pode 

apoiar a motivação dos alunos na escola, diminuindo a evasão escolar, o 

absenteísmo e o aproveitamento do aluno no entendimento e aplicação dos 

conteúdos aprendidos. Assim, no final do trabalho, foram realizadas entrevista com 

todos os participantes do ambiente escolar, alunos, professores, diretora e pais, 

onde a partir de todo esse cenário e dados coletados chegou ao resultado dessa 

pesquisa. 

A abordagem é qualitativa, e verificou o quanto o jogo trouxe de 

benefício para as crianças, professores e escola no âmbito geral. Aprofundou-se nos 

resultados dos alunos, professores, direção e pais, verificando os indicadores em 

que o Brasil possui números negativos como abandono, absenteísmo, motivação 

dos alunos e desempenho. Foram pesquisadas 10 crianças, 2 professores, a 

diretora da escola e os responsáveis por 4 alunos. 

A amostragem não representa a população dos alunos do ensino 

fundamental de São Sebastião do Paraíso, mas foi realizado uma abordagem 

profunda nos alunos pesquisados juntamente com os professores, direção e pais. 

Todos os dados coletados foram analisados e com seus resultados propõe ações 

que podem ser promovidas na área tecnológica, gerando transformações no 

ambiente local, resultantes de reflexões exaustivas em questões teóricas e/ou 

práticas, com o objetivo de promover o bem-estar social em suas múltiplas 

dimensões, assim como os seus reflexos no desenvolvimento social e educativo. 

 

1.6.2. MÉTODOLOGIA 

 

O método de pesquisa a trabalhar é o indutivo. São analisados casos 

particulares de cada aluno em relação ao seu desenvolvimento educacional e 

verificou-se o desenvolvimento a partir das aulas de jogos digitais na percepção dos 

atores envolvidos. Os comportamentos dos alunos em sala de aula foram 
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registrados, juntamente com as entrevistas realizadas e armazenadas de maneira 

que se possa analisar o desenvolvimento. 

 

1.6.3. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Em um primeiro momento foi realizada uma entrevista com diversas 

perguntas que orientaram o pesquisador com o interesse de se conhecer e 

aprofundar sobre público alvo da pesquisa. Foi realizada uma entrevista individual 

com dois professores que teve uma duração média de 26 minutos no próprio 

ambiente escolar. Foi apresentado um questionário (Apêndice A) e a entrevista foi 

gravada para que se possa questionar determinadas respostas dos entrevistados. 

Todas as perguntas foram abertas e o entrevistador teve oportunidade 

de falar livremente sobre o assunto. Os tipos das perguntas foram não estimulados e 

as respostas foram totalmente espontâneas sem a interferência do entrevistador. 

Em um segundo momento foi realizado um projeto experimental, onde 

foi desenvolvido um ambiente de jogos digitais na escola, sem a utilização do 

laboratório de informática, pois os mesmos estão com problemas de manutenção e 

também sem a configuração necessária.  

Durante o projeto experimental foi analisado o comportamento do aluno 

durante as aulas de jogos digitais e também quando estiver em sala de aula com os 

professores, realizando a observação através dos conteúdos gerados com os jogos 

e os conteúdos que não foram jogados. 

Este contato pessoal do pesquisador com alunos, professores, diretora 

e pais favoreceu a coleta de dados, pois o pesquisador pode ter controle da 

amostragem. 

A pesquisa foi realizada através de um roteiro onde os pesquisados, ou 

seja, as crianças, seguiram as instruções antes de cada jogo. As aulas foram 

gravadas em vídeo para poder observar melhor os participantes e poder corrigir 

possíveis erros. 
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1.6.4. AMOSTRAGEM 

 

Utilizado o método de amostra qualitativa, pois em São Sebastião do 

Paraíso-MG existem em torno de 19 escolas municipais na educação infantil, e 

somente uma foi a escolhida. 

A amostra possui crianças de 10 e 11 anos de ambos os sexos. A 

técnica amostral foi sem sorteio, selecionamos uma determinada escola da rede 

municipal que possui de alunos que ficam período integral ou não na escola, onde 

as crianças que participam do período integral, participam de um projeto que fazem 

atividades de complemento educacional. 

 

1.6.5. UNIVERSO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada na cidade de São Sebastião do Paraíso, Minas 

Gerais, na escola Municipal Professora Hilda Borges Pedroso. Foram pesquisados 

os alunos do 4º e 5º que participam do projeto de período integral. Do total de 39 

alunos do 4º ano e 5º ano, 21 participam do projeto e 10 alunos participaram da 

pesquisa. 

Os alunos que não fazem parte do projeto período integral e aqueles 

que fazem parte, mas não participaram da pesquisa, participam indiretamente, pois 

foi questionado aos professores e alunos qual o comportamento deles ao saberem 

que os alunos selecionados tiveram aulas de jogos digitais através de videogame. 

 

1.7 ESTRUTURA DOS CAPÍTULOS 

 

O trabalho está dividido em 7 capítulos onde o primeiro capítulo contém 

a introdução, o objetivo do trabalho e os métodos da pesquisa. 

O segundo capítulo realiza uma revisão bibliográfica sobre 

desenvolvimento e o desenvolvimento local, além da importância do capital humano 
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na educação. São detalhados alguns indicadores de dois relatórios sobre o 

desenvolvimento da educação no Brasil, o Relatório Educação Para Todos No Brasil 

2000-2015 e o Relatório Pisa 2015. 

O terceiro capítulo expõe os jogos na educação infantil buscando o 

desenvolvimento humano no processo de ensino e aprendizagem e realiza uma 

revisão sobre a história dos jogos e os tipos de jogos digitais. Explana sobre a 

geração dos jogadores e o mercado de jogos, a importância da escolha do jogo e a 

violência nos jogos digitais. 

No quarto capítulo é realizado um estudo sobre outras pesquisas com 

o intuito de gerar desenvolvimento em suas múltiplas dimensões relacionadas a 

jogos digitais educacionais. São expostos seis trabalhos e demonstrado os seus 

objetivos, suas metodologias e por último os resultados alcançados em relação aos 

alunos, professores, escola e pais, ou seja, todos os agentes participantes da 

sociedade e da vida educacional. 

No quinto capítulo são demonstrados como foram aplicadas as oficinas 

de jogos digitais. Foi caracterizada a cidade e também a escola. Demonstrou-se a 

primeira entrevista com a diretora e professora e o direcionamento para preparação 

do ambiente. Explica a escolha da plataforma videogame e a escolha dos jogos. Por 

fim, mostra a aplicação das oficinas com fotos dos alunos participando dos jogos. 

O sexto capítulo demonstra a percepção dos atores que participaram 

direta e indiretamente, após a realização das oficinas. Detalha todos os resultados 

alcançados com as entrevistas com a dimensão social e educação, além de uma 

proposta de ações para as escolas. 

Por fim, as considerações finais da pesquisa demonstram a conclusão 

da aplicação das oficinas de jogos digitais na escola. 
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2. DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil (Brasil, 1988), em seu 

preambulo descreve,  

“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna...”. (Brasil, 1988) 
 

Com base em nossa constituição é dever do Estado, nossos 

representantes e também da sociedade promover o desenvolvimento seja ele em 

qualquer âmbito, como o econômico, o social e o sustentável. 

O desenvolvimento é muito discutido em todo mundo, principalmente 

quando se confunde desenvolvimento e crescimento econômico, sendo este um dos 

fatores para que se possa chegar ao desenvolvimento de uma determinada região, 

mas não podemos limitar somente a economia. 

Os conceitos de riqueza e desenvolvimento de um país tanto no lado 

social quanto econômico, eram medidos pelo Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, a 

medida do valor de bens e serviços gerados por um país em um determinado 

período. Já a partir da perspectiva de Amartya Sen, esse conceito de riqueza e 

desenvolvimento implica no direito à saúde, proteção e educação, sendo 

necessidades básicas para a sociedade e de direitos como a moradia, cultura entre 

outros (SEN, 1999). 

A aplicação da palavra desenvolvimento deve sim estar relacionada ao 

crescimento econômico, acompanhado de melhoria na qualidade de vida, ou seja, 

deve incluir “as alterações da composição do produto e a alocação de recursos 

pelos diferentes setores da economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-

estar econômico e social (pobreza, desemprego, desigualdade, condições de saúde, 

alimentação, educação e moradia) ” (VASCONCELLOS e GARCIA, 1998, p. 205). 

Furtado (1983, p. 90) diferencia crescimento e desenvolvimento: 

“Assim, o conceito de desenvolvimento compreende a ideia de crescimento, 
superando-a. Com efeito: ele se refere ao crescimento de um conjunto de 
estrutura complexa. Essa complexidade estrutural não é uma questão de 
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nível tecnológico. Na verdade, ela traduz a diversidade das formas sociais e 
econômicas engendrada pela divisão do trabalho social. Porque deve 
satisfazer às múltiplas necessidades de uma coletividade é que o conjunto 
econômico nacional apresenta sua grande complexidade de estrutura. Esta 
sofre a ação permanente de uma multiplicidade de fatores sociais e 
institucionais que escapam à análise econômica corrente [...] O conceito de 
crescimento deve ser reservado para exprimir a expansão da produção real 
no quadro de um subconjunto econômico. Esse crescimento não implica, 
necessariamente, modificações nas funções de produção, isto é, na forma em 
que se combinam os fatores no setor produtivo em questão. ” 

 

Neste conceito de Furtado podemos concluir que a relação entre o 

crescimento econômico e geração de riquezas não garante o desenvolvimento. Para 

que isso aconteça deve-se haver uma distribuição de renda que consequentemente 

irá melhorar a qualidade de vida, que está relacionado com o desenvolvimento social 

e bem-estar e suas múltiplas dimensões. 

Em 1993, Amartya Sen colaborou com o paquistanês Mahbud ul Haq 

para a criação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que avalia o 

desenvolvimento de uma população não somente na economia, mas também 

característica culturais, políticas e sociais, que influenciam na qualidade de vida 

(PNUD, 1). O ideal que Amartya Sen buscava é a igualdade entre todos, porém 

depende de fatores que vão além de necessidades básicas do indivíduo, bem como 

as utilidades delas para bem-estar humano. 

Para se pensar em igualdade, devemos fazer o desenvolvimento, que 

consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as 

oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente. 

 

2.1. DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

O desenvolvimento local tem como base central, buscar melhorias em 

um ambiente seja ele uma comunidade, um bairro, um município ou uma 

microrregião. Para que isso ocorra é fundamental uma proposta socioeconômica 

para potencializar os recursos dessa localidade para poder gerar uma melhor 

qualidade de vida à população que ali reside. 



24 
 

Para que isso aconteça, deve-se proporcionar uma maior participação 

efetiva da sociedade nas atividades que podem trazer o desenvolvimento, como o 

gerenciamento de recursos e tomada de decisões que podem afetar o seu cotidiano. 

O desenvolvimento local está amplamente ligado a projetos inovadores 

e mobilizações da sociedade que ali vivi. Para Haveri “as comunidades procuram 

utilizar suas características específicas e suas qualidades superiores e se 

especializar nos campos em que têm uma vantagem comparativa com relação às 

outras regiões” (Haveri, 1996). 

A participação da comunidade e agentes sociais são fundamentais 

para que esse desenvolvimento local aconteça, saindo de uma política onde o 

Estado tenta gerar desenvolvimento com uma política de cima para baixo, sempre 

levando em consideração o desenvolvimento econômico. Quando esses agentes 

locais passam a assumir a responsabilidade, a estrutura política começa de baixo 

para cima, fazendo com que esses trabalhem nas questões sociais, estruturais, 

ambientais entre outras, melhorando o local onde vivem e gerando o 

desenvolvimento local. 

Segundo Clemente, (2013): 

“As estratégias de desenvolvimento bottom-up, a princípio gerariam maior 
organização e envolvimento da comunidade local, maior preocupação com os 
aspectos sociais da localidade; maior conhecimento das necessidades das 
famílias e das características locais, podendo-se aumentar a eficiência na 
exploração de suas potencialidades; maior comprometimento da comunidade 
com o êxito dos programas implementados”. 
 

Com a globalização o mundo começa a se tornar fortemente 

competitivo e instável, onde foi necessário repensar toda a estratégia local e 

passamos a pensar globalmente mas a ação localmente. Essas ações locais são 

fundamentais para o resultado, mas não somente elas, para chegarmos ao 

desenvolvimento efetivo devemos integrar o Estado.  

Deve-se preparar as crianças e adolescentes de hoje para que possam 

participar amplamente da sociedade em que vive, podendo contribuir com ações que 

possam levar ao desenvolvimento local. Para que esses sejam agentes é necessário 

que eles sejam educados desde os primeiros anos, conforme a constituição prevê e 

obriga o ensino, a escola e seus agentes são fundamentais. 
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A educação e o desenvolvimento local andam juntos, estão 

diretamente ligados para a formação de crianças e adolescentes para que possam 

fazer parte dessa localidade no amanhã, podendo participar ativamente gerando 

transformações que possam gerar o desenvolvimento e para que isso aconteça é 

necessário o investimento em capital humano. 

 

2.2. CAPITAL HUMANO NA EDUCAÇÃO COMO GERAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO 

 

De acordo com Frigotto (1989, p.39),  

“O conceito de capital humano, que constitui o construtor básico da economia 
da educação, vai encontrar campo próprio para seu desenvolvimento no bojo 
das discussões sobre os fatores explicativos do crescimento econômico. A 
preocupação básica do nível macroeconômico é, então, a análise dos nexos 
entre os avanços educacionais e o desenvolvimento econômico de um país“. 
 
 

O capital humano é um dos fatores para o desenvolvimento social. 

Para que se forme este capital, precisamos investir em educação de forma 

significativa, sendo a educação uma das áreas de maior rentabilidade. Essas 

mudanças valorizam o conhecimento, sendo um elemento que mais gera na matriz 

produtiva, posibilitando uma vantagem competitiva para as empresas. 

A importância do capital humano para o desenvolvimento é a 

diminuição das desigualdades, por isso a importância do investimento do Estado 

logo quando o indivíduo ainda é criança, conforme cita Neto: 

Os recursos alocados nos cuidados das crianças e com o desenvolvimento 
infantil representados pelos investimentos em pré-escola; os investimentos na 
educação escolar formal; Investimentos em “job training”, “learning”, “job 
search” e migração e investimentos em saúde e manutenção que continuam 
ao longo da vida (exercícios físicos) (Neto, 2006, p. 04). 

  

Já Becker apresenta de uma maneira aproximada ao mecanicismo 

relativista: 

O termo capital humano pode não ser familiar para todos. O capital humano 
refere-se às habilidades, à educação, à saúde e ao treinamento dos 
indivíduos. Trata-se de capital, porque essa educação ou habilidades são 



26 
 

parte integral de nossa constituição, assim como uma máquina, uma planta 
ou as obras industriais (Becker, 2006). 

  

Nas duas citações podemos perceber que o investimento em capital 

humano é essencial desde a fase infantil, pois ele é um dos fatores do 

desenvolvimento econômico, ou seja, o processo educacional inicia-se nas crianças 

estendendo-se até os jovens para atender o mercado de trabalho. Além desse fator 

é claro que o objetivo da educação na fase inicial é formar o indivíduo crítico e 

participativo de maneira atuante na sociedade. 

Observamos no âmbito educacional um declínio do sistema público de 

ensino, onde não possui quase nenhum investimento em tecnologia, na formação 

dos docentes e muitas vezes até nas necessidades básicas como merenda, papel e 

lápis. Ao mesmo tempo o ensino privado mostra uma tecnologia de última geração 

com tablets ao invés de livros de papel, lousas digitais, além do investimento em 

estruturas, professores e demais profissionais, como por exemplo, psicopedagogos, 

nutricionistas entre outros, conforme pesquisas realizadas pelo Relatório Educação 

Para Todos no Brasil. 

O desenvolvimento do capital humano em educação com este cenário 

gera uma tendência de mais desigualdades, não ocorrendo o desenvolvimento 

social que buscamos como sociedade.  

Os objetivos socioeconômicos do Brasil devem estar ligados aos 

objetivos educacionais fazendo com que aconteça um planejamento do capital 

humano em educação para a demanda produtiva da economia, investindo em 

estruturas físicas, projetos políticos pedagógicos, nos profissionais que participam 

do ambiente escolar, incentivo à pesquisa e parcerias com as empresas privadas 

visando a qualificação profissional. 
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2.3. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO BRASIL 

2.3.1. RELATÓRIO EDUCAÇÃO PARA TODOS NO BRASIL 2000-2015 

 

Para chegarmos a desenvolvimento que gere bem-estar social e 

igualdade para todos são necessários investimentos na educação logo nos primeiros 

anos da infância e manutenção durante os anos, dando habilidades para os jovens e 

alfabetização para os adultos. 

O Relatório Educação Para Todos Brasil 2000-2015 demonstra os 

dados dos últimos 15 anos de acordo com o compromisso assumido por 164 países 

reunidos no ano 2000 em Dakar, na Cúpula Mundial de Educação. Neste a 

UNESCO solicitou a todos os países que desenvolvesse um relatório de 

desenvolvimento da educação, que de acordo com o MEC (MEC, 2015), “visa o 

fortalecimento da cidadania e a promoção de habilidades necessárias a um 

desenvolvimento humano pleno e sustentável. Acordou-se, então, 6 (seis) objetivos 

a serem perseguidos por todos os países signatários do Compromisso de Dakar até 

2015, quais sejam: ” (MEC, 2015)  

a) Expandir e melhorar o cuidado e a educação da criança pequena, 

especialmente para as crianças mais vulneráveis e em maior desvantagem; 

b) Assegurar que todas as crianças, com ênfase especial nas meninas 

e crianças em circunstâncias difíceis, tenham acesso à educação primária, 

obrigatória, gratuita e de boa qualidade até o ano 2015; 

c) Assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os 

jovens e adultos sejam atendidas pelo acesso equitativo à aprendizagem apropriada, 

a habilidades para a vida e a programas de formação para a cidadania; 

d) Alcançar uma melhoria de 50% nos níveis de alfabetização de 

adultos até 2015; 

e) Eliminar disparidades de gênero na educação primária e secundária 

até 2005 e alcançar a igualdade de gênero na educação até 2015, com enfoque na 

garantia ao acesso e o desempenho pleno e equitativo de meninas na educação 

básica de boa qualidade; e, 
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f) Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação e assegurar 

excelência para todos, de forma a garantir a todos resultados reconhecidos e 

mensuráveis, especialmente na alfabetização, matemática e habilidades essenciais 

à vida. 

Através dessas metas chega-se ao seguinte gráfico ilustrado na Figura 

2: 

 
Figura 2: Educação para todos – Marco de ação de Dakar 

 

Fonte: MEC, 2015 

O Brasil faz parte hoje de um grupo de países que assumiram os 

objetivos da Figura 2, onde para se chegar a educação para todos, temos que fazer 

investimento no nosso capital humano desde o início, que são as crianças, 

juntamente com a educação primária universal. 

Ainda segundo o relatório o Brasil mostra um desenvolvimento de sua 

educação. No que diz respeito a frequência nas escolas de crianças de 6 até 14 

anos tínhamos em 2001 um percentual de 95,3%. Este número subiu para 98,2% no 

ano de 2012, isso com investimentos em transporte público principalmente da zona 

rural para as escolas, além de outros fatores que favoreceram esse crescimento de 

2,9% em 11 anos, segundo Figura 3: 
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Figura 3: Taxa de frequência à escola – população de 6 a 14 anos 2001 - 2012 

 

Fonte: MEC, 2015 

Se compararmos a população 25% mais pobres com a população 25% 

mais ricas, vemos que a diferença entre a taxa de frequência caiu significativamente 

do ano de 2004 até 2014, passando de 5,5% em 2004 para 2,2% em 2012. Mas o 

resultado de 97,5% para os 25% mais pobres ainda é baixo, sendo necessário para 

o Brasil buscar uma equidade entre esses dois grupos de pessoas, conforme ilustra 

a Figura 4: 

Figura 4: Brasil – Taxa de frequência à escola da população de 6 a 14 anos por 

renda domiciliar per capita 2004 - 2012 

 

Fonte: MEC, 2015 
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Quando se fala em cuidados e educação na primeira infância, segundo 

o relatório o Brasil tem muito que se preocupar, pois o número de vulneráveis e em 

maior desvantagem são entre os 0 a 17 anos, sendo de 0 a 6 anos um percentual de 

14,64%, já entre 7 a 17 o número diminui para 13,07%. Nas outras faixas etárias 

esse número cai chegando aos idosos com mais de 65 anos a 2,76%. Se 

analisarmos a média geral que é de 9,35 as crianças e os adolescentes chegam a 

estar 5,29% e 3,72% acima, segundo Figura 5: 

Figura 5: População extremamente pobre, por faixa etária – Brasil (2000 e 2010) 

 

Fonte: MEC, 2015 

Outro ponto que se deve preocupar é a taxa de aprovação desses 

alunos que frequentam as escolas. Em 1999 tínhamos 78,3% no ensino fundamental 

e 76,4% no ensino médio, ou seja, de todos os alunos que estavam na escola 21,3% 

e 23,6% respectivamente, não concluíam os seus anos letivos. Já no ano de 2011 

os números mostram um desenvolvimento, mas muito abaixo do que um país que 

busca o bem-estar e um desenvolvimento social e econômico necessita. A figura 6 

ilustra os resultados: 

Figura 6: Brasil – Taxas de aprovação no Ensino Fundamental e Médio 1999 - 2011 

 

Fonte: MEC, 2015 
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Esses números de alunos não aprovados pode-se dividir em abandono 

e reprovados. O número de alunos que abandonaram as escolas caiu tanto no 

ensino fundamental quanto no médio, no entanto é necessário mesmo assim 

intensificar o desenvolvimento de diferentes práticas educativas para que esses 

alunos não deixem as escolas. 

Dos alunos que não concluíram o ensino por motivo de reprovação o 

pior resultado foi no ensino médio onde em 1999 era de 7,2% aumentou para 13,1%. 

As Figuras 7 e 8 ilustram os números: 

Figura 7: Brasil – Taxas de reprovação no Ensino Fundamental e Médio 1999 - 

2011 

 

Fonte: MEC, 2015 
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Figura 8: Brasil – Taxas de abandono no Ensino Fundamental e Médio 1999 - 2011 

 

Fonte: MEC, 2015 

Outro ponto que se deve observar e dar muita atenção é sobre o 

desempenho desses alunos, principalmente no ensino fundamental. O relatório 

mostra que nos primeiros anos do ensino fundamental este número subiu nas duas 

principais disciplinas, matemática e língua portuguesa, já nos últimos anos do ensino 

fundamental o número em 10 anos continua o mesmo, o que é preocupante, não 

demonstrando nenhuma evolução nas duas disciplinas, conforme ilustra as figuras 9 

e 10: 

Figura 9: Saeb/Prova Brasil – Médias de desempenho séries iniciais do Ensino 

Fundamental 2001 - 2011 

 

Fonte: MEC, 2015 
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Figura 10: Saeb/Prova Brasil – Médias de desempenho séries finais do Ensino 

Fundamental 2001 - 2011 

 

Fonte: MEC, 201 

 

2.3.2. IDEB 

 

No Brasil existe o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica) que foi criado pelo Inep/MEC, criado em 2007, onde segundo o MEC (MEC, 

2015):  

“Representa a iniciativa pioneira de reunir num só indicador dois conceitos 
igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias 
de desempenho nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos 
resultados das avaliações em larga escala do Inep a possibilidade de 
resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de 
qualidade educacional para os sistemas. O indicador é calculado a partir dos 
dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de 
desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb – para as unidades da 
federação e para o País, e a Prova Brasil – para os municípios. ” 

 

Foram definidas metas de 2005 até o ano de 2021. Tomando como 

base o nível 3 da escala de Pisa, onde se inicia: abaixo de 1B, 1B, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

Em cada disciplina é determinado uma pontuação mínima para se alcançar a 

pontuação do nível. Para a OCDE o nível 2 é o “nível básico de proficiência que 

possibilita a aprendizagem e a participação plena social, econômica e cívica das 
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sociedades modernas em um mundo globalizado” (OCDE, 2016). Os resultados até 

o ano de 2011 mostram que os objetivos foram alcançados tanto nos primeiros anos 

do ensino fundamental quanto nos últimos anos, conforme Figura 11 abaixo: 

Figura 11: Ideb 2005 e Metas para o Brasil em 2021 por localização e dependência 

administrativa para o Ensino Fundamental e Ensino Médio 

 

Fonte: MEC, 2015 

Conforme demonstra a Figura 11, no ano de 2005 foram as médias 

alcançadas pelos alunos segundo o Ideb e as metas que pretendem alcançar até o 

ano de 2021. Essas metas foram baseadas como referência o nível 3 de Pisa. 

Também podemos visualizar as metas por localização urbana e rural e por 

dependência administrativa. 

Podemos observar com o acompanhamento do Ideb em relação as 

metas estipuladas ano a ano, que o Brasil está alcançado os resultados esperados 

até o ano de 2011 no ensino fundamental anos iniciais, conforme ilustra a Figura 12: 
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Figura 12: Ideb 2005 – 2011 Ensino Fundamental anos iniciais 

 

Fonte: MEC, 2015 

A meta estipulada era de 4,6 pontos e foram observados 5,0, ou seja, 

0,4 pontos acima do esperado, considerando o todas as metas são para chegar ao 

nível 3 de Pisa que vai até o nível 6, o nível educacional brasileiro está sendo 

nivelado por baixo. 

Já no ensino fundamental anos finais, o resultado também foi 

alcançado até o ano de 2011. Esperava-se 3,9 pontos e o resultado foi de 4,1 

pontos, ou seja, 0,2 acima da meta estipulada, conforme ilustra a Figura 13: 

Figura 13: Ideb 2005 – 2011 Ensino fundamental ano finais 

 

Fonte: MEC, 2015 

Para os próximos anos até 2021 conforme Figura 14, os números 

esperados são: 
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Figura 14: Números esperados do ano de 2015 até 2021 

 

Fonte: MEC, 2015 

Em comparação com outros países da América Latina, tanto em Leitura 

quanto Matemática o Brasil se mostra em 4° lugar em um ranking de 7 países, mas 

mostra que é o 2° que mais cresceu entre os períodos do ano 2000 até 2012, 

tomando como referência Pisa que é um instrumento de comparação internacional 

de grande escala. 

Figura 15: PISA Leitura – Países América Latina 2000 - 2012 

 

Fonte: BRASIL, 2016 
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Figura 16: PISA Matemática – Países América Latina 2000 - 2012 

 

Fonte: BRASIL, 2016 

O Plano Nacional de Educação 2011/2020 definiu 20 metas para se 

alcançar os números definidos pelo Idep, são elas (MEC, 2015): 

1. Educação infantil (expansão da creche e universalização da pré-

escola) 

2. Ensino fundamental (universalização do acesso e conclusão na 

idade certa) 

3. Ensino médio (universalização do acesso e matrícula na idade 

certa) 

4. Atendimento escolar aos estudantes com necessidades especiais e 

altas habilidades 

5. Alfabetização na idade certa (8 anos, 7 anos e, ao final do plano, 6 

anos) 

6. Educação em tempo integral (50% das escolas e 25% dos alunos 

da educação básica) 

7. Qualidade da educação básica (melhoria do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb) 

8. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos 



38 
 

9. Erradicação do analfabetismo e redução do analfabetismo 

funcional (50%) 

10. Educação de jovens e adultos integrada à educação profissional 

(25% das matrículas do ensino fundamental e médio) 

11. Educação profissional de nível médio (triplicar matrículas e 

assegurar 50% de vagas gratuitas) 

12. Educação superior (expansão do acesso, especialmente população 

18-24 anos) 

13. Elevar a qualidade da educação superior 

14. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação 

stricto sensu 

15. Formação de profissionais da educação (inicial e continuada) 

16. Formação de professores da educação básica (formação 

continuada e pós-graduação) 

17. Valorização dos profissionais do magistério público (remuneração 

equiparada a demais profissionais) 

18. Carreira dos profissionais da educação básica e superior (planos e 

piso salarial)  

19. Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação 

da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos 

de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade 

escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio 

técnico da União para tanto. 

20. Investimento público em educação (10% do PIB)  

Essas metas indicam o rumo que a Educação do Brasil irá seguir até o 

ano de 2021 e espera-se com esses números a longo prazo que alcancemos o 

desenvolvimento em todos os seus âmbitos, social, econômico, entre outros. Para 

que isso aconteça também é necessário que cada local tenha a participação da 
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sociedade, principalmente dos pais e responsáveis, para que os investimentos 

iniciem nos primeiros anos, na fase quando criança. 

 

2.3.3. RELATÓRIO BRASIL NO PISA 2015 

 

O Relatório Brasil no Pisa 2015 – Análise e Reflexões Sobre o 

Desempenho dos Estudantes Brasileiros, avalia os alunos de 15 anos ao final da 

educação obrigatória. “O PISA não apenas estabelece o que os alunos podem 

reproduzir de conhecimento, mas também examina quão bem eles podem extrapolar 

o que têm apreendido e aplicar o conhecimento em situações não familiares, ambos 

no contexto escolar ou não. Essa perspectiva reflete o fato de economias modernas 

valorizarem indivíduos não pelo que sabem, mas pelo que podem fazer com o que 

sabem” (OCDE, 2016). 

O Pisa é coordenado pela Diretoria de Avaliação da Educação Básica 

(DAEB), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), tendo “por objetivo o desenvolvimento de um corpo de informações para o 

monitoramento de conhecimentos e habilidades dos estudantes" (OCDE, 2016). A 

figura 17 ilustra nos anos os instrumentos avaliados pelo Brasil. 

Figura 17: Instrumentos avaliados no Brasil com destaque para a área foco de cada 

edição 

 

Fonte: BRASIL, 2016 

Ainda segundo o OCDE, o Pisa possui três principais tipos de 

resultados: 
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 Indicadores que fornecem um perfil básico de conhecimento e 

habilidades dos estudantes.  

 Indicadores derivados de questionários que mostram como tais 

habilidades são relacionadas a variáveis demográficas, sociais, 

econômicas e educacionais.  

 Indicadores de tendências que acompanham o desempenho dos 

estudantes e monitoram os sistemas educacionais ao longo do 

tempo. 

Além dos estudantes, professores e diretores, o Pisa questionou os 

pais coletando informações sobre o histórico familiar. A amostragem deste relatório 

está ilustrada na Figura 18. 

Figura 18: População do Pisa 2015 

 

Fonte: BRASIL, 2016 

A Figura 19 ilustra também que o número de estudantes elegíveis para 

o PISA vem aumentando durante os anos da pesquisa, mas ainda é um desafio para 

o país, pois 17% deles estão fora da escola ou matriculados no 6º ano ou em séries 

inferiores. 
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Figura 19: Percentual de estudantes brasileiros elegíveis e taxa de cobertura da 

população de 15 anos em cinco edições do PISA 

 

Fonte: BRASIL, 2016 

Na disciplina de ciências o resultado do Brasil em comparação aos de 

outros países é significativamente inferior, conforme ilustra a Figura 20. 

Figura 20: Médias, Intervalos de confiança e percentis das proficiências dos países 

selecionados, ciências – PISA 2015 

 

Fonte: BRASIL, 2016 
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A média nacional ficou em 401 pontos, ficando abaixo de países como 

Chile, Uruguai, Costa Rica e Colômbia, onde suas economias são inferiores à do 

Brasil. Os 10% com pior desempenho tiveram média de 291 pontos, já os 10% com 

melhor desempenho tiveram 522 pontos, que demonstra uma grande disparidade 

entre os piores e os melhores desempenho, sendo a Costa Rica o país com um 

menor nível de desigualdade. 

Os alunos foram divididos em níveis proficiência de competências, 

conhecimentos e entendimentos exigidos de níveis da escala de letramento cientifico 

do Pisa 2015, a Figura 21 ilustra os percentuais do Brasil e da OCDE em cada nível. 
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Figura 21: Descrição resumida e percentual de estudantes nos sete níveis de 

proficiência em ciências – PISA 2015 

 

Fonte: BRASIL, 2016 

Segundo os resultados 56,6% dos estudantes brasileiros estão abaixo 

do nível 2, ou seja, muito baixo em relação à média se compararmos com outros 

países. O nível 2 estabelece o mínimo necessário para que o jovem exerça sua 

plena cidadania, como ilustra a Figura 22. 
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Figura 22: Percentual de estudantes por nível de proficiência, países selecionados, 

ciências – PISA 2015 

 

Fonte: BRASIL, 2016 

Desde o ano de 2006 quando se começou o os dados no Brasil a 

classificação em relação aos níveis até 2015 o Brasil mostra um leve aumento na 

disciplina de ciência, estes números são baixos em relação aos demais países, 

ficando o Brasil em penúltimo lugar em relação à média entre os níveis. A quadro 1 

ilustra o desenvolvimento do Brasil nos anos. 

Quadro 1: Notas por nível em proficiência em ciências – PISA 2015 

Níveis 2006 2009 2012 2015 
>1 27,9 19,7 19,9 4,4 
1 33,1 34,5 35,4 52,3 
2 23,8 28,8 29,8 25,4 
3 11,3 12,6 12 13,1 
4 3,4 3,9 2,6 4,2 
5 0,5 0,6 0,3 0,6 
6 0 0 0 0 

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador 

Em relação a letramento em leitura, houve mudanças, desde quando 

se iniciou no ano 2000, onde “refere-se a compreender, usar, refletir sobre e 

envolver-se com os textos escritos, a fim de alcançar um objetivo, desenvolver 

conhecimento e potencial e participar da sociedade” (OCDE, 2016) 
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A média brasileira neste item foi de 407 pontos, tendo a mesma 

colocação em relação a ciências, sendo significativamente abaixo de vários outros 

países, conforme Figura 23. 

Figura 23: Médias, intervalos de confiança e percentis dos escores dos países 

selecionados, leitura – PISA 2015 

 

Fonte: BRASIL, 2016 

Os 10% piores obteve uma nota de 279 pontos, enquanto os 10% 

melhores obteve 539 pontos, sendo 260 pontos de diferença, sendo uma diferença 

maior que em ciências. O México foi o país com a menor diferença entre eles, 202 

pontos 

A escala de proficiência em leitura, segue a mesma escala de níveis de 

proficiência de disciplina de ciências mudando somente as descrições das tarefas, 

conforme Figura 24. 
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Figura 24: Descrição e percentual de estudantes nos sete níveis de proficiência em 

leitura – PISA 2015 

 

Fonte: BRASIL, 2016 
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Segundo os resultados no Brasil 51% estão abaixo do nível 2, que 

estabelece o mínimo necessário para que o jovem exerça sua plena cidadania, 

sendo o Canadá que está no topo do ranking com de 10,2% e em último lugar a 

República Dominica com mais de 72%, conforme Figura 25: 

Figura 25: Percentual de estudantes por nível dos países selecionados, leitura – 

PISA 2015 

 

Fonte: BRASIL, 2016 

Já na disciplina de matemática a avaliação consiste em: 

 “Capacidade de formular, empregar e interpretar a matemática em uma série 
de contextos, o que inclui raciocinar matematicamente e utilizar conceitos, 
procedimentos, fatos e ferramentas matemáticos para descrever, explicar e 
prever fenômenos. Isso ajuda os indivíduos a reconhecer o papel que a 
matemática desempenha no mundo e faz com que cidadãos construtivos, 
engajados e reflexivos possam fazer julgamentos bem fundamentados e 
tomar as decisões necessárias” (OCDE, 2016). 
 

Os resultados dos níveis de proficiência em matemática foram os 

piores em relação as demais disciplinas tendo uma média de 377 pontos, ficando em 

penúltimo lugar na frente somente da Republica Dominicana, conforme ilustra a 

Figura 26: 
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Figura 26: Médias, intervalos de confiança e percentis das proficiências dos países 

selecionados, matemática – PISA 2015 

 

Fonte: BRASIL, 2016 

Os 10% que obtiveram as piores notas alcançaram a média de 267 

pontos enquanto os 10% melhores 496 pontos, sendo a menor diferença entre as 

demais disciplinas, mas esse nivelamento é para baixo, sendo a menor média. 

Já nas escalas de níveis de proficiência o Brasil está com 70,25% 

abaixo do nível 2 conforme ilustra a Figura 27:  
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Figura 27: Descrição e percentual de estudantes nos seis níveis de proficiência em 

matemática – PISA 2015 

 

Fonte: BRASIL, 2016 

Esse resultado demonstra o pior índice em relação as demais 

disciplinas e em relação à média da OCDE que é de 23,36%. 

Já a Figura 28, ilustra esse resultado em relação aos demais países. 
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Figura 28: Percentual de estudantes por nível de proficiência dos países 

selecionados, matemática – PISA 2015 

 

Fonte: BRASIL, 2016 

No Brasil 70,3% estão abaixo do nível 2, sendo o mínimo para o jovem 

exercer a plena cidadania, podemos dizer que este número é vergonhoso para um 

pais onde seu lema governamental neste período era “Brasil uma pátria educadora”. 

Ainda segundo o Pisa e a questão do absenteísmo, foram 

questionados os alunos sobre a questão de assiduidade, foram questionados se 

“faltaram um dia”, “alguns dias” ou se “chegaram atrasados”, a Figura 29 ilustra 

esses resultados, mostrando novamente o Brasil em um dos últimos lugares. 
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Figura 29: Percentual dos estudantes que responderam “Uma ou duas vezes”, “Três 

ou quatro vezes”, “Cinco ou mais vezes” as questões de absenteísmo por país e 

unidade de federação – PISA 2015 

 

Fonte: BRASIL, 2016 

Com 48% a resposta faltei um dia de aula foi o maior número no Brasil, 

faltei algumas vezes com 46% e cheguei atrasado com 39,9%. Os números ainda 

ficam mais relevantes quando analisamos as escolas particulares e públicas, 

principalmente as municipais, onde este número ultrapassam a escala de 50%, 

conforme Figura 30. 

Figura 30: Percentual de estudantes brasileiros que responderam “Uma ou duas 

vezes”, “Três ou quatro vezes” e “Cinco ou mais vezes” às questões sobre o 

absenteísmo por tipo de escola – PISA 2015 

 

Fonte: BRASIL, 2016 
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Em relação a defasagem desses alunos no Brasil as escolas públicas 

também mostram um resultado muito ruim, devido à falta de estrutura, questões 

financeiras e sociais. No Brasil esse índice é de 0,9, nas escolas particulares 0,56 e 

nas escolas públicas -1,57, a Figura 31 ilustra. 

Figura 31: Índice de defasagem idade-série dos estudantes brasileiros por tipo de 

escola – PISA 2015 

 

Fonte: BRASIL, 2016 

Quando falamos em repetência, foram questionados se os alunos 

repetiram “uma vez”, “duas vezes ou mais” e nunca. O resultado foi novamente o 

Brasil nas últimas posições, sendo 20,3% dos brasileiros respondendo 

positivamente. A Figura 32 ilustra o resultado dos países que participam do Pisa. 
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Figura 32: Índice de repetência por país e unidade de Federação – PISA 2015 

 

Fonte: BRASIL, 2016 

Se analisarmos esse mesmo índice em relação as escolas públicas e 

particulares, temos o mesmo resultado dos outros indicadores, tendo a escola 

pública o pior resultado no ensino fundamental, ultrapassando 60%, conforme Figura 

33. 

Figura 33: Índice de repetência por tipo de escola – PISA 2015 

 

Fonte: BRASIL, 2016 
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Outros indicadores são demonstrados no Pisa como a disciplina em 

sala de aula, o clima com os estudantes, o clima com os professores, as condições 

escolares, o tamanho da turma, os recursos escolares e a falta de pessoal. Em 

todos eles as escolas municipais apresentam números inferiores às escolas 

particulares, influenciando diretamente o desenvolvimento local dessas escolas, 

tendo menos condições de bem-estar social e financeiro. 

Todos esses dados estatísticos apresentados nos relatórios 

demonstram uma melhora na educação brasileira, mas nada significativo analisando 

que somos a nova economia mundial. Outro ponto é a perspectiva do Brasil para os 

próximos anos, onde o Estado traçou metas nada significativas. 
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3. JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A palavra jogo vem do latim “incus” que quer dizer diversão, 

brincadeira. Conforme o dicionário Michaelis significa: Vício de Jogar, exercício ou 

passatempo entre duas ou mais pessoas, das quais uma ganha e a outra, ou outras 

perdem, divertimento. 

 Segundo o dicionário Michaelis: 

1. Qualquer atividade recreativa que tem por finalidade entreter, divertir ou 
distrair; brincadeira, entretenimento, folguedo. 2 Divertimento ou exercício de 
crianças em que elas demonstram sua habilidade, destreza ou astúcia. 3. 
Essa atividade, quando diferentes indivíduos ou grupos de indivíduos se 
submetem a competições em que um conjunto de regras determina quem 
ganha ou perde. 4 Competição ou passatempo desse tipo, em que de 
ordinário se arrisca dinheiro ou qualquer outra espécie de bem: Perdeu tudo 
no jogo... ” (Michaelis, 2016) 

 

Diante das diversas situações que podemos utilizar a palavra jogo, 

entenderemos como atividade recreativa, entretenimento e brincadeira, onde as 

crianças possam demonstrar e treinar habilidades, destreza e astúcia. Também 

veremos como um conjunto de regras onde devem ser seguidas e aprendidas. 

Conforme os estudos e pesquisas os primeiros jogos existentes no 

mundo foram descobertos no século XVI, nas cidades de Roma e Grécia, sendo 

voltados para o aprendizado das letras, com o propósito de uma educação rígida e 

disciplinada. Com o surgimento do cristianismo, houve a extinção desta metodologia 

de ensino, onde os jogos passaram a ser vistos como algo imoral, incentivador da 

prostituição e alcoolismo. Devido a confusão contextual da palavra jogo, podendo 

ser entendida e relacionada à inúmeras formas, foram surgindo algumas teorias 

sobre o jogo. Pesquisadores como: Freud, Piaget, Vygotsky, Wallon, Rosseau, 

discutem o significado do conceito de jogo (NALLIN, 2005, p.3 e 5). 

“O jogo não é um conceito no pensamento de Freud, trata-se de um 
fenômeno comportamental que nunca foi estudado por si mesmo, mas em 
relação a outros fenômenos, tais como o chiste ou a criação literária, ou em 
função do que ele revela como a pulsão de morte através da repetição. O 
jogo enquanto tal desaparece em benefício da manifestação de processos 
psíquicos que não lhe são próprios. Não há pensamento de jogo com Freud, 
nem haverá, até que o jogo se torne (BROUGÈRE, 2003) ”. 
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“Para Piaget, a interação entre a criança também é indispensável para o 
desenvolvimento intelectual. No livro A psicologia da inteligência (Piaget, 
1974), ele afirma que a lógica da criança não poderia se desenvolver sem a 
interação social porque é nas situações interpessoais que a criança se sente 
obrigada a ser coerente. Enquanto que ela estiver sozinha, poderá dizer o 
que quiser pelo prazer do momento. É quando está com os outros que ela 
sente a necessidade de ser coerente a todo momento e pensar naquilo que 
vai dizer para ser compreendida e para as pessoas acreditarem no que diz. 
Uma vez que o pensamento lógico não pode ser ensinado diretamente, 
especialmente para as crianças que estão no estágio pré-operacional, a 
interação social tem o efeito poderoso de obrigar a criança a ser lógica” 
(Kamii, 1991 apud PIAGET, p.25). 

 

“Assim, o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança. 
No brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento 
habitual de sua idade, além de ser comportamento diário. No brinquedo é 
como, se ela fosse maior do que é na realidade” (Vygotsky, 1998).  

 

“Para Wallon o adulto batizou de brincadeira todos os comportamentos de 
descoberta da criança. Os adultos brincam com as crianças e é ele 
inicialmente o brinquedo, o expectador ativo e depois o real parceiro. Ela 
aprende, a compreender, dominar e depois produzir uma situação específica 
distinta de outras situações” (BROUGÈRE, 2003, p.98). 

 

Piaget cita que quando acontece a interação social a criança se sente 

obrigada a ser coerente diferentemente de quando estão sozinhas onde pode 

manifestar da maneira que quiser. Nos jogos atuais onde o jogador está sozinho no 

ambiente, mas on-line com várias pessoas, como será a atitude dessa criança? A 

evolução dos jogos e da maneira de jogar faz com que a concepção da palavra jogo 

se modifique com o passar do tempo, fazendo com que pesquisadores realizem os 

seus estudos em relação ao comportamento da época em que se estude. 

Já Vygotsky (Vygotsky, 1998) cita que a criança se sente maior do que 

é na realidade, esse pensamento é interessante pois nos jogos as crianças vivem 

situações que criança na teoria não teria a possibilidade de participar. Podemos citar 

como exemplo em jogos de corrida ou de guerra, onde só poderá vivenciar na sua 

maioridade, mas desde criança gera habilidades, experiências, destreza e astúcia 

mediante situações. 

Segundo Brougère (2003, p.9), o termo jogo deve ser utilizado e 

integrado de maneira cuidadosa, pois, o importante não é saber o que é, ou qual 

jogo é, mas o contexto ou estratégia da utilização deste vocábulo. 

“Devemos primeiramente encarar uma palavra estratificada em vários níveis 
de significação, e isso mesmo sem que nos interessemos pelos sentidos 
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derivados. Com efeito, são perceptíveis três níveis em uma primeira e rápida 
análise lexical” (BROUGÈRE 2003, p. 14). 
 

A palavra, a maneira e como devemos utilizar o jogo no contexto 

infantil é fundamental para a pesquisa pois vimos que se encarar o jogo de uma 

maneira na qual não seja a ideal, não selecionando o jogo correto e não sendo 

aplicadas com as regras e no tempo certo, podemos tornar essa experiência ao 

invés de positiva, muito negativa. 

 

3.1. OS ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA CRIANÇA 

 

O jogo em seu vocabulário é denominado uma atividade lúdica, 

podendo ser representada em níveis. O primeiro nível caracteriza-se pelo resultado 

de um objetivo, reconhecido por outras pessoas ou por ele mesmo. O segundo nível 

é descrito por um sistema de regras: é preservada e existe de maneira abstrata e 

não depende dos jogadores. O terceiro nível representa o objeto (brinquedo): não 

possui relação direta com o sistema de regras, o material representa uma imagem 

em que o indivíduo pode manusear da forma que quiser. Através da divisão dos 

níveis identifica-se que a palavra “jogo” é polissêmica, pode ser interpretada de 

várias formas, dependendo do modo onde se encontra em determinadas frases 

(BROUGÈRE, 2003, p.14 e 15). 

 
“De fato, o jogo é antes de tudo um fato linguístico que deriva de um 
terminalíssimo radical. Não parece haver outra realidade além da palavra na 
diversidade de seus usos. Nenhum outro meio de abordar o problema do jogo 
de modo objetivo é possível, tanto mais porque o jogo é uma coisa de que 
todos falam, que todos consideram como evidente e que ninguém consegue 
definir” (BROUGÈRE, 2003, p. 17). 

 

Segundo Brougère (2003, p.23 e 24), o jogo refere-se a situações e 

tomadas de decisões em que os jogadores são expostos, podendo acarretar em 

punições ou recompensas. Essa exposição pode trazer malefícios ou benefícios 

para eles? Dar recompensa quando se chega ao objetivo e punição quando não se 

consegue, em jogos de grupos onde se acontece o convívio social pode ser positivo 

ou negativo? 
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Por isso é importante que os adultos responsáveis pelas crianças 

conheçam os jogos, saibam o nível e a maneira na qual a criança está em 

determinado jogo, pois o mesmo pode ser encarado de diversas maneira. Devemos 

pensar jogo no nível infantil como algo educativo que gere diversão e 

entretenimento, onde possa aprender brincando, ou seja, jogando. 

“O caráter educativo do brincar é visto como uma atividade formativa, que 
pressupõe o desenvolvimento integral do sujeito quer seja, na sua 
capacidade física, intelectual e moral, como também a constituição da 
individualidade, a formação do caráter e da personalidade de cada um” 
(Piaget, 1973). 
 
 

Para Piaget (1973) o desenvolvimento humano se caracteriza por 

fases, nas quais podem ser diferentes entre os indivíduos e faixa etária. Os estágios 

de desenvolvimento são quatro, tais como: Estágio sensório motor, pré-operatório, 

operatório completo e operações formais. 

 Estágio Sensório - Motor – este período inclui o nascimento aos 

2 anos, fase que a criança evidência movimentos involuntários e 

reflexos, que têm a função de facilitar seu desenvolvimento.  

 Estágio Pré-operatório – Fase de 2 a 7 anos, caracteriza-se pela 

interiorização, capacidade de representar objetos ausentes 

através de símbolos. 

 Estágio Operatório Concreto – Fase dos 7 anos aos 12 anos,  

o indivíduo já é capaz de ordenar elementos por tamanho, 

incluindo conjuntos, organizando de forma lógica, seus conceitos 

mentais já estão formados através conceito e concreto e real 

sobre o mundo. 

 Estágio das operações formais – Fase 12 anos em diante. É o 

período de maior desenvolvimento da inteligência, quando se 

está apto a libertar- se do concreto relacionando os com 

interesses do futuro. 

Esses estágios classificados por Piaget são de suma importância para 

que qualquer jogo tenha resultado para as crianças. Nesta pesquisa foram 

abordados jogos do estágio operatório concreto, pois as crianças são de 10 a 11 
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anos. Se a escolha de jogos não correspondente ao estágio, pode gerar um 

desconforto para o jogador, pois o objetivo pode ser alcançado de forma simples 

sem que haja conhecimento e desenvolva habilidade caso seja de um estágio 

abaixo. Quanto a criança não chegar ao objetivo ou nem mesmo ao entendimento 

do jogo, pode ser que se tenha escolhido um jogo de um estágio acima. 

Segundo Piaget (Kamii, 1991 apud PIAGET, p.25) o livro não é um 

manual de receitas para os professores, por mais que existem semelhanças entre 

alguns alunos, não há uma fórmula correta que possa se ensinar todos da mesma 

maneira, deve ser avaliada individualmente cada criança, na tomada de decisões e 

no desenvolvimento educacional. 

Analisar os estágios e a individualidade da criança principalmente 

quando acontece o convívio social podendo gerar conflitos entre crianças que 

podem ter idades e habilidades diferentes podem fazer a diferença para o resultado 

do jogo. O jogo deve ser tratado como uma atividade voluntária da criança, quando 

imposta, deixa de ser jogo; é trabalho ou ensino. 

 

3.2. OS JOGOS NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

 

O jogo instituído no processo de aprendizado da criança, conforme 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’S): 

 
“Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 
permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 
criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. 
Propiciam a simulação de situações-problema que exigem soluções vivas e 
imediatas, o que estimula o planejamento das ações” (MEC, 1998, p.47). 
 

Os métodos de ensinos que utilizam o jogo, exploram diversas 

situações que podem ser vivenciadas pelo aluno. Entretanto estimulando atitudes, 

decisões e interesse na atividade (MEC, 1998) 

 De acordo com Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI):  
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“No ato de brincar, os sinais, os gestos, os objetos e os espaços valem e 
significam outra coisa daquilo que aparentam ser. Ao brincar as crianças 
recriam e repensam os acontecimentos que lhes deram origem, sabendo que 
estão brincando. Nas brincadeiras, as crianças transformam os 
conhecimentos que já possuíam anteriormente em conceitos gerais com os 
quais brinca” (Referencial, 1998, p.27). 
 

Para o RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, (Referencial, 1998, p. 27) existem oito objetivos os quais devem ser 

desenvolvidos no processo de aprendizado da criança. 

i. Desenvolvimento de uma imagem positiva, independente, confiante 

e com percepção das limitações da criança. 

ii. Descobrimento e conhecimento de seu corpo, potencial e limites, 

desenvolver hábitos de cuidado com a saúde e bem-estar, próprio. 

iii. Estabelecer vínculos, fortalecer a autoestima, desenvolver 

possibilidades de interação social e comunicação. Fator que 

contribui para o desenvolvimento emocional da criança. 

iv. Aprender a expor seus interesses sempre respeitando as opiniões, 

independente das diversidades, desenvolver atividades de 

colaboração e desenvolvimento social da criança. 

v. Desenvolver atitudes que contribuam para desenvolvimento da 

criança para conservar e preservar, seja o ambiente ou qualquer 

material.  

vi. Estimular brincadeiras que permitam expressar emoções, 

sentimentos e necessidades. Brincar sem ser avaliado. 

vii. Diversificar o aprendizado, utilizando diferentes linguagens 

(corporal, escrita, musical). Contribui para que a criança consiga 

expressar seus desejos com clareza. 

viii. Informação cultural, explorar a diversidade e valoriza-la, 

desenvolvendo o respeito com cada cultura. 

Os jogos conseguem trabalhar esses objetivos definidos pelo RCNEI, 

principalmente quando utilizamos jogos digitais. As novas tecnologias trazem aos 

jogos novas ferramentas que podem ser integradas a realidade do jogador. 
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De acordo com Brougère (Brougère, 2003, p54), o jogo integrado no 

processo de ensino contribui positivamente para o aprendizado, pois permite um 

momento de descontração, relaxamento para o aluno, facilitando renovação da 

atenção no decorrer da aula. Entretanto o jogo funciona como um suporte para o 

pedagogo, proporcionando a exploração da personalidade infantil, acarretando o 

desenvolvimento da criança. 

 
“O jogo é um meio, um suporte para seduzir a criança; deve-se evitar 
desencorajá-la como estudos inadaptados à sua idade: “Essa maneira doce 
de transmitir as informações ás crianças fará com que se assemelhem a um 
jogo e não a um trabalho, pois, nessa idade é necessário enganá-las com 
chamarizes sedutores, já que ainda não podem compreender todo o fruto, 
todo o prestigio, todo o prazer que os estudos devem lhe proporcionar no 
futuro. A criança não é capaz de projetar no futuro o interesse que os 
estudos, a aprendizagem da leitura, e também de uma língua estrangeira (o 
latim) representa para ela. Deve então ter a impressão de que está jogando” 
(BROUGÈRE 2003, p. 55). 

 

Nessa citação Brougère coloca o jogo como um suporte para seduzir a 

criança, isso é fundamental pois o jogo deve ser utilizado como uma ferramenta de 

auxílio para o ensino. Outro ponto é que o jogo deve ser um entretenimento, 

diversão, uma maneira doce de se apreender. 

Através do jogo pode-se observar testar e reconhecer a natureza 

psicológica de uma criança, pois quando está jogando, demonstra-se o caráter 

verdadeiro, sobre sua sagacidade, não conseguindo fingir. Dessa maneira 

transforma o jogo em um caráter revelador sobre o aluno, podendo ser revelado e 

desenvolvido aptidões talentos de maneira espontânea (BROUGÈRE, 2003, p.57). 

Para Piaget (apud Wadsworth, 1987, p.6):  

 
‘’Educar é adaptar a criança a um ambiente social adulto, em outras palavras, 
é mudar a constituição psicobiologia do indivíduo em termos da totalidade das 
realidades coletivas as qual a comunidade conscientemente atribui certo 
valor. Há, portanto, dois termos na relação construída pela educação: por um 
lado o indivíduo em crescimento por outro os valores sociais, intelectuais e 
morais nos quais o educador está encarregado de iniciar o indivíduo’’ (Piaget, 
1987,p.6). 

 

Dessa maneira jogos em que as crianças vivenciam situações de 

adultos fazem com que a adaptação a um ambiente social adulto seja facilitada. Nos 

dias atuais essa realidade não acontece somente com crianças, mas em empresas 
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onde se treinam seus colaboradores com jogos e técnicos esportivos seus atletas. 

Essa maneira de se educar, demonstra que utilizar jogos para inserção e 

aprendizagem da realidade, principalmente quando coletivas atribui valor e 

conhecimento para o jogador. 

O educador para desenvolver uma atividade, segundo Machado (1991, 

p.129) precisa conhecer o nível intelectual dos alunos, de modo que sejam aplicadas 

atividades que contribuam positivamente para o desenvolvimento da criança e não 

interfira no aprendizado. 

 
‘‘Qualquer que seja o raciocínio da criança é fundamental para ela a 
comprovação prática, concreta. A diferença aos cinco / seis anos é que nem 
sempre o objeto precisa necessariamente estar à sua frente, pois ela é capaz 
de visualizá-lo em pensamento, desde que tenha tido a oportunidade de 
manuseá-lo anteriormente, armazenando a experiência em sua memória’’ 
(Machado, 1991, p. 129).  
 

Os jogos no desenvolvimento da criança e no seu aprendizado é uma 

ótima ferramenta de apoio principalmente para a comprovação prática e concreta 

como afirma Machado. Para o público crianças de 10 e 11 anos, participantes dessa 

pesquisa, já conseguem visualizar o objetivo com mais facilidade e também 

armazenar as experiências vividas nos jogos para aprendizado e experiências 

futuras. 

 

3.3. OS JOGOS DIGITAIS 

 

Os jogos digitais iniciaram na década de 50 seguindo dois segmentos 

diferentes, o primeiro entre os militares americanos mais precisamente em 1952 com 

Marty Bromley, que cuidava da sala de jogos em bases militares no Havaí e logo 

após fundou a SEGA, uma das primeiras empresas de jogos (Novak, 2011). 

Ainda segundo Novak, foi nesta época que surgiram os fliperamas e os 

atuais consoles que podemos chamar de vídeo game. O primeiro jogo voltado para 

fliperama foi o Spacewar, este jogo foi desenvolvido pois os americanos tinham a 

maior frota de aviões de guerra e estavam passando pelo período em que queriam 

conquistar o espaço. Podemos considerar que este jogo os auxiliaram nos trabalhos 
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pois tinham que controlar uma aeronave e atirar assim como faziam durante os 

trabalhos militares (Novak, 2011). 

O outro segmento foi nas universidades americanas onde já existiam 

os primeiros computadores. Os professores para aprimorarem suas técnicas em 

programação começaram a desenvolver jogos e a ensinarem os alunos, 

principalmente em atividades extra sala. Ao contrário das bases militares que 

criaram os fliperamas, o desenvolvimento nas universidades aconteceu nos 

computadores, onde a indústria de jogos para computador só evolui a partir dos 

computadores pessoais na década de 80 e 90 (Novak, 2011).  

Em 1961 na Universidade de Illiinois, nos Estado Unidos, foi 

desenvolvido o primeiro jogo on-line. Este surgiu antes da criação da internet, 

transformou-se em uma rede de games multijogador, chegando a jogar com 32 

usuários. Em 1979 os jogos foram conectados a Arpanet, começando assim a 

interação social, a intervenção criativa do jogador e a tradição dos jogos digitais on-

line (Novak, 2011). 

“O termo videogame surgiu com o fliperama e passou para os consoles de 
games domésticos. Em PCs, os games são conhecidos como games para 
computadores e não videogames. O termo game eletrônico pode ser utilizado 
em ambos os casos“ (Novak,2011) 

 

Os fliperamas foram o fenômeno que iniciaram a era dos jogos digitais, 

não existiam videogames e nem computadores pessoais. Os primeiros fliperamas 

ficavam em pequenos parques de exposição, atraindo adolescentes, adultos e 

principalmente as crianças.  

Aos poucos principalmente com a criação dos videogames surgiram 

casas de jogos, que se localizavam perto de escolas e bairros residências, porque 

desde o início os jogos já atraiam a atenção das crianças e adolescentes. Nesta 

época eles começaram a passar horas jogando e isso começou a prejudicar os 

deveres escolares.  

Durante esta época foram surgindo jogos que chamavam a atenção 

como o Space Invaders, que foi o primeiro a obter pontuação e começou a surgir a 

competição entre as pessoas. O Asteroids foi o primeiro em que os jogadores 
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poderiam gravar a pontuação e isso estimulou ainda mais as pessoas a jogarem 

para quererem ser melhores que as outras.  

Em 1972 foi lançado e comercializado o primeiro console doméstico o 

Magnavox Odyssey. Ele utilizava do aparelho de TV como monitor, assim como é 

utilizado os videogames até hoje. Essa mudança de casas de fliperama para casas 

domesticas, foi um momento significativo para o desenvolvimento dos jogos digitais, 

principalmente voltando para o entretenimento das crianças.  

Em 1977 segundo Novak: 

 “A empresa Mattel inaugurou o segmento de jogos digitais portáteis, baseado 
em leds e só existia um jogo por portátil”. Existiam vários modelos e tipos de 
jogos como de corrida, basquete, boliche, futebol entre outros. Podemos dizer 
que os atuais tablets onde as crianças e adolescentes adoram jogar surgiram 
a partir destes portáteis” (Novak,2011). 
 
 

Na década de 80 com o surgimento dos computadores pessoais, os 

videogames caíram em um declínio e todo o seu futuro foi questionado, mas 

sobreviveu ao tempo com suas evoluções.  

O jogo digital mais popular entre as crianças e adolescentes surgiu no 

ano de 1980, lançado pela empresa Nanco e muito jogado até hoje por crianças. O 

Pac-Man foi um sucesso pois ao contrário da maioria dos jogos da época eliminou 

os tiros, trabalhava com fases e era controlado por um joystick multidirecional. Em 

18 meses foram vendidas mais de 300 mil unidades e aceito principalmente em 

casas de família. Ainda hoje é considerado o jogo mais popular de todos os tempos.  

Juul (2011) afirma que a principal diferença entre jogos digitais e não 

digitais é a existência de mundos fictícios sendo essencialmente abstratos e lúdico. 

Ainda segundo ele, existem seis requisitos para que um sistema seja considerado 

um jogo:  

1) Ser baseado em regras;  

2) Demonstrar resultados variáveis e quantificáveis; 

3) A cada resultado associar a valores distintos; 

4) Quando os jogadores dispendem esforços para influenciar no 

resultado; 
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5) Jogadores sentem emotivamente ligados aos resultados; 

6) As consequências de sua atividade são opcionais e negociáveis. 

Novak complementa que quando há mais de uma pessoa jogando, 

esses sentem motivados a interagir com seus adversários ou colegas de equipe, nos 

dias atuais, mesmo sozinha em casa a pessoa está jogando com outras pessoas e 

se interagindo através de jogos on-line, essa interação social entre os jogadores são 

muito importantes principalmente para crianças e adolescentes (Novak, 2011).  

 

3.4. TIPOS DE JOGOS DIGITAIS 

 

O motivo pelo qual as pessoas jogam pode variar a cada pessoa. 

Podemos citar como exemplo a interação social, duas ou mais pessoas jogam e se 

comunicam, podendo acontecer essa comunicação através do jogo (jogos on-line) 

ou pessoalmente (fliperamas). A pessoa quando joga on-line ela se isola fisicamente 

em suas casas, mas fazem a interação social através da internet. 

O espírito de competição é a base do sucesso dos jogos esportivos. 

Jogadores competem entre si ou com o próprio jogo buscando sempre a vitória. 

Jogos de conhecimento os jogadores são motivados a adquirir conhecimento sobre 

conceitos, processos e estratégias, muitas vezes inconsciente ou acidentalmente 

Nos jogos de domínio, os jogadores podem dominar o mundo e este 

poder de dominar os fascinam e concentram no status de obter altas pontuações e 

qualificações. Já no escapismo os jogadores gostam de escapar das tensões dos 

desafios da vida real. Nenhum outro tipo de entretenimento como livros e filmes as 

pessoas participam como nos games. O jogador desenvolve uma ligação com o 

personagem do jogo, principalmente quando é habilitado por ele (Crawford, 1982). 

Jogos podem tonar os jogadores compulsivos. Os jogos podem ser 

viciantes e diferem da TV e do Cinema, pois nos games as pessoas são ativas e 

nessas outras situações são passivas, daí vem a compulsão. 

Segundo Crawford (1982), existem quatro elementos fundamentais de 

todos os jogos: 
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1. Representação: jogos que representam a realidade de uma 

maneira simplificada e subjetiva através de um conjunto de regras. 

2. Interação: onde na representação da realidade o expectador 

interage com o jogo provocando alterações no jogo, modificando a 

realidade apresentada. 

3. Conflito: quando existe a representação e a interação acontece o 

conflito. Esse elemento acontece em todos os jogos, pois não 

existe um jogo onde não há interação entre máquina e jogador. O 

objetivo é o jogador alcançar o sucesso e o jogo tentar fazer com 

que isso não aconteça. 

4. Segurança: existindo o conflito, o jogo expõe a situações que 

poderia ser de risco e o jogador pode viver este perigo sem o risco 

físico. No jogo mesmo não havendo riscos físicos, a derrota para a 

máquina pode servir como penalidade ou ausência de recompensa 

que o jogo pode oferecer. 

Novak (2011) e Crawford (1982) classificam os jogos de maneira 

diferentes e se analisarmos a literatura, podemos encontrar outras definições. Mas 

todas buscam seguir um agrupamento de tipos de jogos ou similaridade como por 

exemplo no objetivo do jogo, no contexto do jogador ou até mesmo a forma de jogar. 

Crawford (1982) divide os jogos em duas categorias, os jogos de ação onde o 

conceito é desafiar habilidades motoras e aconteça o conflito através de estímulos 

audiovisuais. Essa categoria é dividia em jogos de:  

 Combate: caracterizados pelo confronto direto e violento, os 

jogadores lutam contra inimigos atacando e defendendo. O 

modo de jogo pode ser monojogador onde acontece a interação 

com a máquina ou multijogador onde acontece a interação entre 

mais de jogador. 

 Labirinto: o objetivo é chegar até um local específico, 

enfrentando entidades inimigas passando por vários caminhos. 

 Esportes: baseados em jogos esportivos reais, como futebol, 

golfe, tênis e etc. 
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 Paddle: jogos que utilizam de superfície e a entidade pode 

rebater objetos, como exemplo jogo de ping-pong digital. 

 Corrida: o objetivo do jogo é a habilidade de manipular uma 

entidade através de um percurso onde se busca atingir altas 

velocidades e a vitória. 

 Miscelânea: jogos de ação que não se enquadra nos demais 

grupos.  

A outra classificação é a de estratégia, onde, segundo Crawford (1982) 

são os jogos que utilizam de habilidades cognitivas e necessita de maior tempo e 

esforço para alcançar o objetivo, é dividida nos seguintes grupos: 

 Aventura: para que sejam alcançados os objetivos, o jogador 

utiliza-se de um personagem e percorre mundos complexos. Ele 

deve acumular itens necessários, ferramentas, armas para que 

possa enfrentar os inimigos e obstáculos. No início o jogador 

comandava o personagem através de comando de texto, 

passando por interface gráfica e evoluindo até a utilização de 

câmeras para identificar movimentação. 

 Dungeons & Dragons: jogo baseado no jogo não 

computadorizado Dungeons & Dragons, criado por Gary Gygax, 

onde se busca a cooperação e exploração em ambientes 

medievais.  

 Jogos de Guerra: pode-se ser dividido em jogos de guerra ou 

exército de tabuleiro e utilização de peças e jogos utilizando 

entidades para se alcançar o objetivo. Esse jogo utiliza-se de 

estratégia para que seu exército vença o exército inimigo. 

 Jogos de Azar: são jogos conhecidos como de azar como por 

exemplo de cartas, caça níqueis. 

 Educacionais e infantis: jogos onde o objetivo seja educar. 

Delimitam os jogos em função das habilidades necessárias, ou 

seja, psicomotoras para jogos de ação e cognitivas para jogos 

de estratégia. 
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Crawford (1982) conclui que além do prazer, diversão e possibilidade 

de imersão em um mundo fantasioso, a necessidade de aprendizado e 

conhecimento, motivam as pessoas a jogarem. Permite ainda a manutenção e 

ampliação do convívio social, onde os indivíduos começam a se conhecer melhor e 

aprendam a respeitar suas diferenças culturais e étnicas. 

 

3.5. COMO ESCOLHER O JOGO CORRETO PARA O PÚBLICO IDEAL 

 

Devemos compreender o mercado de jogos digitais e saber qual o 

público e faixa etária pretendemos atingir com um determinado jogo, escolhendo 

jogos específicos para idades dos jogadores. 

Para que qualquer projeto de jogo, seja no seu desenvolvimento ou 

aplicação (quando está se jogando), Novak descreve que temos que levar em 

consideração alguns aspectos como o motivo do jogo, a plataforma, o intervalo de 

tempo e o modo de jogador. 

Segundo Novak (2011), os motivos para se criar um jogo é o 

entretenimento das pessoas, que pode acontecer de algumas maneiras: 

 Construção de comunidades: podemos citar o jogo The Sims 

Online onde os jogadores preferem discutir temas ao invés de 

jogar. Esse estilo de jogo deve-se jogar em rede. 

 Educação: ensinam enquanto distraem onde seu público alvo 

são crianças. Podemos citar o jogo Reader Rabbit (Coelho 

sabido) que se baseia na aquisição de conhecimento enquanto 

jogam. 

 Recrutamento e Treinamento: games usados para forças aéreas 

para treinamento e em simuladores de corrida. America’s Army 

primeiro jogo de simulação on-line para recrutamento militar. 

Empresas utilizam para habilidades de liderança e gestão. Outro 

exemplo, simulações para cirurgia onde em uma pesquisa 

mostrou-se que um cirurgião que joga três ou mais horas por 
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semana, cometia 37% menos erros do que médicos que não 

jogam e os que jogam são 27% mais rápidos. 

 Marketing e Publicidade: games criados para divulgar produtos 

na maioria games on-line. Utilizam banner de jogos e 

propagandas em games. As empresas MacDonald’s e Intel 

investiram 2 milhões de dólares para participar do game The 

Sims. 

A plataforma em que será aplicada o jogo digital é essencial para o seu 

sucesso, abaixo os modelos que podemos utilizar: 

 Fliperama: encontramos hoje em dia em shoppings e são 

jogados em pé e no máximo de 2 jogadores. Produtos de ação 

rápida com tempo limitado. 

 Console: jogados em casa e conectado a uma TV, possui a 

vantagem que o hardware não varia por usuário. Funcionam 

com maior eficácia e mais qualidade, pois foi fabricado 

especificamente para isso e podem oferecer todos os recursos 

de um computador. Sofre algumas limitações dos fabricantes. 

 Computador: não tem limitação do fabricante e pode variar de 

hardware. Deve criar especificação mínima para jogar. 

 On-line: conectado a uma rede ou a internet e milhares de 

jogadores simultâneos. Possui dois modelos o Cliente/servidor 

que em cada jogador executa um programa cliente que se 

comunica com um servidor e Ponto-a-ponto onde games de 

estratégia e ação, jogadores comunicam diretamente entre si. 

 Portáteis: geralmente 1 usuário pela limitação de tamanho. 

 Jogos de mesa: na sua maioria, mais de um usuário, jogos de 

cartas e tabuleiros. 

O intervalo de tempo são três tipos: 

 Baseados em turnos: jogos de tabuleiros ou cartas onde cada 

jogador tem seu próprio turno. 
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 Tempo real: não há intervalo de tempo em turnos e difíceis de 

jogar on-line por causa da internet. São populares on-line por 

causa da capacidade de comunicação instantânea. 

 Tempo limitado: é um meio termo entre os dois, o tempo de cada 

jogador dispõe para seu turno, um limite de tempo é imposto 

pelo game. 

O modo de jogador que está relacionado ao número de pessoas que 

jogam. A escolha do modo jogador afeta significativamente a forma de como o jogo 

será adaptado. Tem que se pensar na maneira em que os intervalos poderiam ser 

combinados aos modos de jogador para a escolha do game. 

 Monojogador: somente uma pessoa pode jogar onde todos os 

outros jogadores são personagem IA (Inteligência Artificial). O 

tamanho da tela influencia para que o jogo seja monojogador, 

exemplo, Tablets. 

 Dois jogadores: conhecidos como um contra o outro e evoluiu do 

fliperama, no início cada um tinha a sua vez e baseados em 

turnos. 

 Multijogador Local: todos os jogadores sentam no mesmo 

ambiente e jogam em máquina incomum, com dispositivos de 

entrada separados mais o mesmo dispositivo de saída, comum 

nos videogames. Cada jogador pode ver o que o outro está 

fazendo. Com os games on-line esses jogos tendem mudar ou 

desaparecer. Ex: Game Boy conecta ao Game Cube e assim 

consegue ocultar informações. 

 Multijogador em Rede Local: permite que o jogador compartilhe 

um game em uma rede LAN, sem compartilhar tela e dispositivo. 

Passatempo popular no horário de trabalho. 

 Multijogador On-line: jogam de maneira compartilhada 

conectados a uma rede global. Jogos multijogador massivo é 

quando um game persiste 24 horas por dia e mantém um 

modelo de receita baseado em assinatura, pagando uma taxa 
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mensal. O número ou grande número de jogador afeta a maneira 

de como o game será desenvolvido. 

 Jogador contra jogador: Jogadores competem entre si e muitos 

jogadores preferem vencer um outro jogador do que um mostro 

em um final da fase. 

Esses aspectos são fundamentais para que o jogo escolhido seja o 

mais indicado para o público em específico. 

 

3.6. VIOLENCIA NOS JOGOS DIGITAIS 

 

Desde a início dos jogos digitais começaram os questionamentos dos 

pais sobre determinados jogos, pois foram lançados jogos que estimulavam a 

violência como o Death Race e o Exidy Games. Esses jogos foram inspirados em 

um filme lançado na época o Cult em 1975. O jogador dirigia um carro e o objetivo 

era atropelar pedestres, com isso eles pontuavam nos jogos, simulando uma 

espécie de rali futurista. Por causa da não aceitação popular, não foi muito aceito na 

casa jogos e fliperamas (Novak, 2011). 

A violência nos jogos começou a ser muito questiona e, em 1993, os 

senadores americanos Joseph Lierbeman e Herbert Kohl realizaram audiência sobre 

o assunto e criaram o Comite de Classificação de Software e Entretenimento (ESBR) 

que fornecia aos pais e consumidores informações uma classificação dos jogos em 

relação. 

“O ESRB classifica de maneira independente o conteúdo de videogames e 
games para computadores, impõe as normas de publicidade aprovadas pelo 
setor e ajuda a garantir a adoção de práticas responsáveis de privacidade on-
line para o seguimento de software de entretenimento interativo” (Novak, 
2011). 
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Figura 34: Figuras de classificação dos games 

 

Fonte: Novak, 2011 
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4. APLICAÇÃO DOS JOGOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO 

 

Existem estudos que mostram que os jogos educativos digitais podem 

ser muito uteis no ensino infantil e fundamental. Neste capítulo serão apresentadas 

pesquisas que demonstram a eficiência dos jogos para o desenvolvimento em suas 

múltiplas dimensões. 

 

4.1. ARTIGOS ESTUDADOS E SEUS OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 

Quadro 2: Artigos estudados e seus objetivos e metodologia 

Autor Objetivo Metodologia 
Rodrigues, 

2014 

Como saber se os jogos são 

de fato oportunos para o uso 

escolar ou para auxiliar o 

ensino e aprendizagem?  

Realizou-se em uma escola municipal 

na cidade de João Pessoa no estado 

de Paraíba, com cerca de trinta alunos 

do quarto ano do ensino fundamental 

com idades entre nove e onze anos. 

Foi aplicado um questionário aos 

professores que foi dividido em 

aspectos técnicos e pedagógicos e 

pela opinião dos alunos, seguindo um 

quadro conceitual. 
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Ferreira, 

2014 

Construir, implementar e 

avaliar de modo colaborativo 

com um professor de 

Educação Física escolar as 

possibilidades de utilização 

dos jogos digitais como 

apoio pedagógico para o 

ensino dos conteúdos do 

Currículo do Estado de São 

Paulo para o 9º ano do 

Ensino Fundamental 

Realizou-se de forma qualitativa onde 

professores e alunos, analisam o 

processo de aprendizado das regras e 

a partir dos resultados que a 

pesquisadora, de forma colaborativa 

onde pesquisador e professor trocam 

informações e reflitam novas 

estratégias educativas de forma que os 

conhecimentos em jogos digitais da 

pesquisadora, aliada a experiência do 

professor, aumentando o potencial do 

aluno no processo de ensino 

aprendizagem. Para que fossem 

elaboradas as aulas, realizou-se alguns 

procedimentos metodológicos. Todas 

as aulas foram ministradas pela 

pesquisadora, devido aos seus 

conhecimentos nos jogos aplicados, 

com intervenções do professor de 

Educação Física sobre o conteúdo 

referente a disciplina. 

Correia, 

2008 

Jogo musical para 

reabilitação de indivíduos 

com necessidades especiais 

e inclusão social. O trabalho 

tem o intuito de 

desenvolvimento 

educacional dos portadores 

de necessidades especiais 

através dos jogos musicais. 

Realizou um estudo com uma criança 

com paralisia cerebral e autorizada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Associação de Assistência à Crianças 

Deficientes (AACD) de São Paulo. 

Testes com o jogo musical GenVirtual 

foi realizado com uma criança de 5 

anos de idade que estuda na AACD 

(Associação de Assistência à Criança 

Deficiente). O ambiente do jogo foi 

adaptado para a criança, sendo jogado 

por 35 minutos. 
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Ferreira, 

2013 

Analisar o campo de 

utilização dos jogos digitais 

na sala de aula como um 

espaço aberto para 

discussões e emprego de 

experimentações 

envolvendo o uso integrado 

das tecnologias e conteúdos 

midiáticos e curriculares 

promovendo a união entre 

aprendizagem com inovação 

e conteúdo 

Realizou uma pesquisa quantitativa 

através de questionário, observação 

direta e entrevista com docentes e 

discentes do Colégio Estadual de 

Aplicação Anísio Teixeira. Propuseram 

o uso de jogos digitais educativos como 

fonte de gerar situações no conteúdo 

de Biologia. Foi dividido em fases, na 

primeira os estudantes puderam 

simular as situações do dia a dia de um 

lagarto, realizando oficinas com os 

resultados tabulados. Após foi 

realizado entrevistas com os alunos e 

professores para obtenção dos 

resultados. 

Lima, 

2012 

Compreender o papel dos 

jogos educativos para os 

professores alfabetizadores 

do Projeto MAIS da Rede 

Municipal do Recife”. A 

autora busca conhecer os 

benefícios que podem 

proporcionar os jogos 

educativos, além de 

conhecer os jogos que são 

aplicados no projeto, suas 

formas de acesso e com que 

frequência são utilizados. 

Escolheu cinco escolas da Rede 

Municipal de Recife cujos professores 

são alfabetizadores do projeto MAIS. 

Este projeto tem o objetivo de o 

processo de alfabetização de crianças. 

A pesquisa foi qualitativa e entrevistou 

cinco professores. As professoras 

separaram os alunos em grupos de 

acordo com seus níveis de 

conhecimento, e criaram estratégias 

para ligar o conteúdo do jogo aplicado, 

com o conteúdo aprendido em sala de 

aula. 

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador 
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4.2. RESULTADOS 

 

Os resultados de todas essas pesquisas vão além da melhora no 

desempenho em relação as notas dos alunos. Os artigos basicamente discutem os 

jogos digitais como apoio ao processo ensino aprendizagem. Todos estes 

procurando mostrar os jogos digitais como fator de desenvolvimento social, que é a 

realização de oficinas para que alunos deixem de brincar na rua, deixem de ficar em 

casa exercendo atividades caseiras, para efetivamente realizarem atividades 

educativas brincando com jogos com este fim.  

Rodrigues (2014): 

“O jogo será considerado apropriado para uso com os alunos quando seus 
aspectos pedagógicos e técnicos obtiverem conceitos ótimo ou bom. E 
inapropriados para fins educacionais quando alcançarem conceito regular ou 
ruim, pois se entende que são games mais para entretenimento do que para 
ensinar ou fortalecer a aprendizagem”. 
 
 

Os resultados segundo Rodrigues (2014), a avaliação dos alunos foi 

positiva diante as aulas, “a maioria dos estudantes respondeu que entenderam 

melhor o assunto que o professor ensinou na aula. De toda forma, os dois caminhos 

levam a conclusão de que os alunos entenderam melhor o assunto ensinado pelo 

professor”. 

Os jogos analisados pelo pesquisador e seus resultados se encontram 

no Quadro 3 e entende-se por J1- Jogo das palavras, J2- Jogo da Sabedoria, J3 – 

Jogo Manda Letra, J4- Jogo Masculino & Feminino, J5- Jogo Bruxa dos Acentos, J6- 

Jogo Sopa de Letrinhas. 

Quadro 3: Resultados dos jogos analisados 

JOGOS J1 J2 J3 J4 J5 J6 
ASPECTO TÉCNICO 8,5 8,5 9,5 10,5 10,5 10,5 
RESULTADO Bom Bom Bom Ótimo Ótimo Ótimo 
ASPECTOS 
PEDAGÓGICOS 22,5 13,5 20 16,5 20 20 
RESULTADO Ótimo Bom Ótimo Bom Ótimo Ótimo 
OPINIÃO DOS ALUNOS 9,5 4 10 7,5 9 8 
RESULTADO Ótimo Regular Ótimo Bom Ótimo Ótimo 

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador 
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Rodrigues (2014) conclui que: 

“...através dos dados numéricos, que a maioria dos jogos avaliados precisam 
melhorar seu aspecto técnico, no que diz respeito às ferramentas e recursos 
de uso, instruções, regras e informações, interface e mídia, vocabulário e 
estrutura textual, público alvo e outros, de maneira a fornecer informações 
mais concretas acerca do jogo. Além disso, em seus aspectos pedagógicos 
os games devem proporcionar maiores desafios durante as partidas de modo 
a torná-lo mais divertido e motivador para os alunos, ao mesmo tempo em 
que possua objetivos educativos para reforçar o conhecimento, o 
desenvolvimento de habilidades e a interação. Estes elementos também 
foram desejados segundo a opinião dos alunos”. 

 

Rodrigues (2014) finalizada que “proporcionar ao aluno um 

aprendizado ou o desenvolvimento de habilidades e competências para melhorar o 

rendimento dos discentes nas atividades escolares e não sendo apenas um 

passatempo”. De maneira geral os jogos apresentam objetivos educacionais 

possibilitando o desenvolvimento pessoal do aluno, explorando seus conhecimentos 

de forma lúdica e criativa, motivando a querer um melhor resultado, sendo um 

complemento do processo de ensino. 

Segundo Ferreira (2014) a sua pesquisa:  

“... permitiu discutir com os alunos as diferenças entre a capoeira angola e a 
regional por meio dos golpes executados no jogo e sobre os golpes inclusos 
que não pertencem a capoeira, como o soco, e o som dos instrumentos 
tocados no jogo que são acelerados e metalizados”.  
 
 

Após o jogo foram discutidos e selecionados em conjuntos os 

elementos encontrados durante os jogos com os conhecimentos prévios dos alunos. 

Ferreira (2014), juntamente com o professor, realizaram uma aula onde 

foram apresentados todos os benefícios e malefícios dos jogos digitais, comparando 

os modos de jogar e tempo de uso. 

 Os resultados foram apresentados pela pesquisadora em categorias e 

subcategorias, conforme Figura 35. 
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Figura 35: Apresentação dos resultados por categorias e subcategorias 

 

Fonte: Ferreira, 2014 

A pesquisadora conclui que no geral os alunos indicaram ter gostado 

dos jogos digitais em sala de aula e, a partir dos estudos levantados e analisados, 

alcançou-se os seguintes resultados (Ferreira, 2014): 

1. Os jogos digitais são também uma ferramenta para motivação e 

devem ser associados as dimensões dos conteúdos (conceitual, 

atitudinal procedimental); 

2. Os jogos digitais foram um meio para a aprendizagem dos 

conteúdos do Currículo do Estado de São Paulo em variadas 

situações de aula. Também em uma aula foram o próprio objeto de 

análise, no qual os alunos realizaram uma leitura dos benefícios e 

malefícios do uso cotidiano destas ferramentas e aprenderam a 

moderar o tempo de jogo dentro e fora do ambiente escolar, 

visando incluir ou sedimentar as práticas corporais no seu 

cotidiano; 

3. Os jogos escolhidos possibilitaram aos alunos construir, extrair, e 

aprimorar os conhecimentos sobre os conteúdos ensinados; 

4. A partir da mediação do professor e da pesquisadora os alunos 

desenvolveram a criticidade e reflexão perante o conteúdo que o 

jogo apresentou, bem como sobre as ações realizadas durantes o 

jogo; 

5. Os jogos digitais proporcionaram aos alunos prazer e bem-estar 

nas aulas, conforme visualizado durante as aulas e na entrevista; 
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6. Os jogos apresentaram algumas dificuldades e desafios 

condizentes as capacidades dos alunos na qual os próprios alunos 

buscaram diferentes soluções; 

7. Os jogos utilizados não promoveram somente a competição entre 

os alunos, mas a cooperação para a execução correta das ações 

exigidas pelo mesmo. 

Como conclusão do trabalho Ferreira (2014) mostrou que os jogos 

digitais na disciplina de Educação Física têm um grande potencial como estratégia 

para aprendizagem, considerando a geração atual e a importância da tecnologia na 

vida dos alunos. 

Já em Correa (2008), o jogo foi analisado por uma musicoterapeuta da 

AACD que constatou que o jogo pode trazer grandes benefícios aos portadores de 

deficiência, por se mostrar uma ferramenta facilitadora e motivadora do processo de 

reabilitação. Nos testes realizados com uma criança com paralisia cerebral que 

estuda na AACD, chegaram ao seguinte resultado. 

“Os testes duraram por volta de 35 minutos. Nos primeiros 5 minutos, houve a 
intervenção da musicoterapeuta e em a intervenção da família. Aos 15 
minutos, a criança já havia aprendido o movimento correto para a interação 
com o GenVirtual.  Por iniciativa própria, começou a utilizar a mão direita para 
interação, sendo esta mão, a que está mais afetada e que é negligenciada na 
maioria das outras atividades diárias realizadas pelo paciente” (Correa, 2008). 
 

O interessante dessa pesquisa foi que houve a participação da família 

onde uma tia, por iniciativa própria, tentou ajudar a criança a descobrir como realizar 

a interação com o GenVirtual. Ela ainda sentiu entusiasmada e ficou durante 10 

minutos ao lado da criança, hora “brincando”, hora ajudando-a na interação. Correa 

(2018) descreve que “este processo de intervenção familiar, foi importante, pois 

nota-se que o GenVirtual pode estar a serviço dos pacientes em domicílio, 

integrando a família, auxiliando em sua recuperação e, por consequência, 

contribuindo para melhoria de sua qualidade de vida. ” 

Correa (2008) finaliza com a seguinte conclusão: 

“O conceito de qualidade de vida mais utilizado é o da Organização Mundial 
da Saúde que descreve: “saúde não é só a ausência de doença, mas a 
percepção individual de um completo bem-estar físico, mental e social”. 
Encontrou-se na literatura outras dimensões envolvidas para conceituar 
qualidade de vida. Os cinco maiores domínios considerados pelos autores 
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são: estado físico e psicológico, interações sociais e fatores econômicos, 
estado espiritual ou religioso. Portanto, a qualidade de vida estaria 
diretamente relacionada ao bem-estar e satisfação nestes grandes domínios” 
(Correa, 2008) 
 

Já Ferreira (2013) complementou os estudos de biologias em sala de 

aula com um jogo de simulação. Em oficina aplicada com alunos observou-se: 

“O jogo incentivou e promoveu muitas reações positivas, desde observações 
interessantes como também o aprendizado do ecossistema Caatinga, onde 
se trata o jogo. A aula expositiva ministrada e as discussões com os vídeos 
relacionados ao jogo aplicados antes de proporcionar a interação com o 
aplicativo Calangos foram bem esclarecedoras, fazendo com que o mesmo 
não se tornasse apenas uma simples brincadeira” (Ferreira, 2013). 
 

Já os alunos disseram que “gostaram de participar da experiência e 

que ajudou a compreender melhor os assuntos de biologia”, sendo o mais 

importante que as oficinas trouxeram mais motivação com sentimento de estarem 

“brincando” (Ferreira, 2013) 

Já nas entrevistas com os professores o resultado foi muito satisfatório 

como demonstra Ferreira (2013) no quadro 4. 

Quadro 4: Justificativa do uso pedagógico dos jogos digitais pelos professores 

 “O que você acha de usar jogos digitais na sua disciplina, durante a 
aula?”    
Pode ser uma boa, pois em algumas aulas haveria mais motivação. 
Seria muito interessante, algo inovador e atrativo. 
Seria uma alternativa pedagógica viável e interessante, de modo a permitir o 
ensino de uma forma lúdica.  
Acho que seria interessante, pois o mesmo facilitaria a aprendizagem. 
Não acho uma boa ideia, pois o número de computadores não é suficiente. 
Em primeiro lugar fazer um trabalho antes, com os alunos para poder ensinar 
a usar o jogo com fins educativos e não como meramente brincar.  
O jogo estimula a apreensão de conceitos básicos da disciplina para 
utilização dos mesmos durante a execução dos jogos.  
Seria muito interessante. Muitas vezes não utilizo por não conhecer jogos 
compatíveis com a série que ensino e conteúdo.  
Jogos são muito importantes para despertar a atenção dos alunos. 
Seria ótimo para fixar o assunto de uma forma nova e interessante. 
Acredito que deve ser bastante positivo, porém não consigo identificar o 
objeto dito jogos eletrônicos, mas deve ser de importância pedagógica.  
Acho bom, pois ficaria muito mais interessante a aula. 
Muito interessante para motivar os alunos e aprender de uma forma diferente.  

Fonte: Ferreira, 2013 
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Ao final do seu trabalho Ferreira (2013) conclui que: 

“Este tipo de aplicação se enquadra totalmente nas metodologias propostas, 
valorizando ainda do ponto de vista de atingir e desenvolver diversas 
competências e habilidades, tanto do ponto de vista cognitivo quanto do 
ponto de vista de contextualização e compreensão, quanto do ponto de 
desenvolvimento sócio-cultural, perfazendo a aplicação de diferentes 
cognições do aluno” (Ferreira, 2013). 
 
 

Lima (2012) aplicou jogos digitais educativos para as professoras 

alfabetizadoras no Projeto Movimento de Aprendizagem Interativas o MAIS. As 

professoras aplicaram os jogos semanalmente e afirmaram que os jogos estimulam 

o espírito competitivo, todos queriam vencer o jogo, onde a professora Lídia que 

participou da pesquisa diz: 

“Quando ela ta jogando, ela ta descobrindo, né, é melhor ela ir descobrindo 
do que você pegar e entregar a coisa pronta. O jogo ajuda na descoberta, a 
atividade já é uma coisa muito sistemática, né, direcionada aquilo. No jogo 
não, através do jogo ela vai fazendo as próprias descobertas. Ela vai optando 
por uma coisa, ai ela vê que não é aquilo, ai ela vem, faz a troca por uma 
outra opção ai vai, aprendendo” (Lima, 2012). 
 

As professoras ainda puderam ressaltar (Lima, 2012): 

 Função lúdica onde “jogo educativo o papel de estimular a 

aprendizagem de maneira prazerosa, no qual a criança aprende 

brincando, sem que para isso a professora precise chamar 

constantemente a sua atenção” (Lima, 2012).  

 Papel educativo onde demonstra a importância do jogo 

educativo no auxílio ao aluno da construção do conhecimento e 

posteriormente consolida-los 

 Aspectos cognitivos onde favorecem o interesse pelas atividades 

escolares e consequentemente facilita o aprendizado, trazendo 

prazer e alegria. 

 Aspectos sociais onde os jogos educativos desenvolvem 

atitudes sociais como: respeito mútuo, solidariedade, 

cooperação obediência a regras, senso de responsabilidade, 

iniciativa pessoal e grupal. A interação quando se está jogando 

favorece o aprendizado em grupo e individualmente 
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Lima (2012) finaliza dizendo que “esta pesquisa ratifica os estudos de 

pesquisadores que falam sobre a importância dos jogos educativos para o 

desenvolvimento da criança”. 

 

4.3. CONSIDERAÇÕES DAS PESQUISAS 

 

As pesquisas analisadas demonstram os resultados dos jogos digitais 

na educação para o desenvolvimento social e cultural, buscando motivação dos 

alunos para que eles se interessem mais nas aulas de uma forma mais lúdica e 

inovadora, apoiando os professores. O Quadro 5 demonstra um resumo dos 

resultados. 

Quadro 5: Resultado dos trabalhos estudados 

Trabalho Resultado 

Rodrigues 

(2014) 

Os jogos apresentam objetivos educacionais possibilitando o 

desenvolvimento pessoal do aluno, explorando seus conhecimentos 

de forma lúdica e criativa, motivando a querer um melhor resultado, 

sendo um complemento do processo de ensino. 

Ferreira 

(2014) 

Os jogos digitais são também uma ferramenta para motivação, 

foram um meio para a aprendizagem dos conteúdos, 

proporcionando aos alunos prazer e bem-estar nas aulas, conforme 

visualizado durante as aulas e na entrevista e a cooperação para a 

execução correta das ações exigidas pelo mesmo. 

Correa (2008) 

O jogo pode trazer grandes benefícios aos portadores de 

deficiência, por se mostrar uma ferramenta facilitadora e motivadora 

o processo de reabilitação e inclusão social. A integração da 

família, auxiliando em sua recuperação e por consequência, 

contribuindo para melhoria de sua qualidade de vida, podendo jogar 

em casa os mesmos jogos 
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Ferreira 

(2013) 

Trouxe mais motivação para os alunos, sendo algo inovador e 

atrativo. Permite o ensino de forma lúdica facilitando o aprendizado. 

A aplicação dos jogos valoriza o desenvolvimento do ponto de vista 

cognitivo quanto do ponto de vista de contextualização e 

compreensão, quanto do ponto de desenvolvimento sociocultural, 

perfazendo a aplicação de diferentes cognições do aluno 

Lima (2012) 

Os jogos estimulam o espirito competitivo, com funções lúdicas, 

papel educativo, favorecem os aspectos cognitivos e sociais como: 

respeito mútuo, solidariedade, cooperação obediência a regras, 

senso de responsabilidade, iniciativa pessoal e grupal. 

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador 

Podemos concluir com essas pesquisas que o papel dos jogos digitais 

vai além de melhorar as notas e o desempenho dos alunos, ele tem um papel social 

com intuito de gerar bem-estar e melhorar a qualidade de vida das pessoas na 

sociedade onde atuam. 
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5. APLICAÇÃO DO AMBIENTE DE JOGOS DIGITAIS NA ESCOLA 

 

A aplicação das oficinas de jogos digitais tem o objetivo deixar as aulas 

com mais atividades lúdicas, tirando o aluno da passividade e fazê-lo agir, e com 

isso, ele se motivar e frequentar mais escola, aumentando as chances de melhorar 

seu desempenho e diminuindo a evasão e abstenção. 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DA CIDADE E DA ESCOLA 

 

São Sebastião do Paraíso, situada no estado de Minas Gerais, com 

uma população de 64.980 no ano de 2010 e estimada em 2014 de 69.057 

habitantes, tem uma área de unidade territorial de 814.925 km² (IBGE, 2016). 

Tradicionalmente ligada ao campo é reconhecida pelo plantio e colheita 

do café, sendo chamada de Circuito das Montanhas Cafeeiras de Minas Gerais. No 

site da prefeitura municipal de cidade diz: 

“No setor agropecuário destacam-se a produção cafeeira, responsável por 
boa parte da produção nacional de cafés finos, produção esta que chega a 
78% do café produzido no município e exportado para os países de 
maior exigência em qualidade como: Japão e Itália. Sendo assim, Paraíso se 
torna um dos municípios de maior importância na produção de cafés finos do 
Brasil. Contando ainda que os cafés produzidos no município também são de 
grande destaque em concursos de qualidade, tanto no Brasil como no 
exterior. A nossa produção está distribuída em lavouras de grande, médio e 
pequeno porte gerando produto para exportação e muitos empregos para 
mão de obra de baixa qualificação. Ainda neste setor também se destaca a 
produção de leite, a fruticultura, de grãos e outros” (Paraíso, 2016). 
 

A cidade vem se diversificando no setor de serviços, comércio e 

indústria. Destaca-se por um polo industrial nos setores de material cirúrgico, 

confecção de lingerie e couros, curtumes e fábricas de calçados, empregando 

grande parte da população e gerando desenvolvimento da cidade (Paraíso, 2016). 

Ainda segundo o IBGE (IBGE, 2016), o quadro 6, demonstra como a 

população é composta: 
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Quadro 6: População residente em São Sebastião do Paraíso por idade 

Idade População   
População residente, Total, 0 a 4 anos 4.133 Pessoas 
População residente, Total, 5 a 9 anos 4.422 Pessoas 
População residente, Total, 10 a 14 anos 5.572 Pessoas 
População residente, Total, 15 a 19 anos 5.421 Pessoas 
População residente, Total, 20 a 24 anos 5.631 Pessoas 
População residente, Total, 25 a 29 anos 5.529 Pessoas 
População residente, Total, 30 a 39 anos 9.655 Pessoas 
População residente, Total, 40 a 49 anos 8.729 Pessoas 
População residente, Total, 50 a 59 anos 7.349 Pessoas 
População residente, Total, 60 a 69 anos 4.576 Pessoas 
População residente, Total, 70 anos ou mais 3.963 Pessoas 
Total 64.980 

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador 

Podemos observar que das crianças que necessitam de creches, entre 

0 e 14 anos onde estão finalizando o ensino fundamental representa 21,7% da 

população total, ou seja, uma parte representativa de uma população onde o futuro 

da cidade são as crianças. 

Sobre o rendimento da população do município de São Sebastião do 

Paraíso, no ano de 2010, demonstra que a renda da população da cidade é muito 

baixa, segundo quadro 7 do censo demográfico 2010 (IBGE, 2016). 

Quadro 7: Total de pessoas por rendimento da população 

Rendimento da População Pessoas 
Rendimento de Até 1/8 de salário mínimo 355 
Rendimento de Mais de 1/8 a 1/4 de salário mínimo 1674 
Rendimento de Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 8671 
Rendimento de Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 22744 
Rendimento de Mais de 1 a 2 salários mínimos 19741 
Rendimento de Mais de 2 a 3 salários mínimos 5447 
Rendimento de Mais de 3 a 5 salários mínimos 3408 
Rendimento de Mais de 5 a 10 salários mínimos 1246 
Rendimento de Mais de 10 salários mínimos 500 
Rendimento de sem rendimento (receberam somente em benefícios) 802 
Total Geral 64588 

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador 

Os números demonstram que a grande maioria, 82,3% da população 

está entre 1/8 de salário mínimo até 2 salários mínimos e também 51,8% da 
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população recebem até 1 salário mínimo, ou seja, muito baixo considerando que a 

cidade se encontra na região Sudeste do Brasil. 

O IDHM (Índice de Desenvolvimento Municipal) segundo o IPEA (IPEA, 

2013):  

“O IDHM brasileiro considera as mesmas três dimensões do IDH Global – 
longevidade, educação e renda, mas vai além: adequa a metodologia global 
ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. Embora 
meçam os mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta no IDHM 
são mais adequados para avaliar o desenvolvimento dos municípios e regiões 
metropolitanas brasileiras”. 
 

A Figura 36, ilustra como é feito o cálculo para o IDHM. 

Figura 36: Como calcular o IDHM 

 

Fonte: IPEA, 2013 
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Quanto mais próximo do número 1, melhor o desempenho do município 

onde podemos observar na Figura 37 as faixas e suas classificações. 

Figura 37: Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal 

 

Fonte: IPEA, 2013 

Segundo IBGE (2016), o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) de São Sebastião do Paraíso - MG vem crescendo durante os anos. No ano 

de 1991 o IDHM foi de 0,510, no ano 2000 de 0,642 e no ano de 2010 de 0,722. 

Nessas duas décadas evoluiu do nível baixo para o nível alto. 

O estado de Minas Gerais possui um IDHM maior que o município da 

pesquisa. No ano de 1991 foi de 0,478, em 2000 de 0,624 e em 2010 de 0,731. 

Minas Gerais saiu do nível muito baixo para o alto nessas duas décadas. 

Podemos analisar que nos anos de 1991 e 2000 o IDHM do município 

foi maior que do Estado, já no ano de 2010 abaixo do Estado, o seja, o Estado 

demonstrou um crescimento já a cidade de São Sebastião do Paraíso-MG não 

acompanhou esse desenvolvimento na qualidade de vida e bem-estar da população. 

O município não forneceu informações sobre o bairro na qual se 

encontra a Escola Municipal Professora Hilda Borges Pedrosa, o bairro Veneza, que 

é objeto dessa pesquisa. Mas é de conhecimento público e de acordo com 

entrevistas realizadas com a diretora, professores e os pais dos alunos que 

participaram da pesquisa, que o bairro considerado de baixa renda, que necessita 

de muita ajuda principalmente dos órgãos públicos. 

A diretora quando questionada sobre o bairro disse: 

“O bairro Veneza é um dos mais pobres da cidade, as pessoas que vivem 
aqui necessitam de muitas coisas. Além da criminalidade, aconteceu de um 
aluno de 11 anos apanhar na porta da escola, pois no dia anterior estava 
brincando na praça e encontrou drogas escondida em um buraco. Também 
passamos por diversas situações onde conversamos com as crianças na 
escola e muitos deles falam que não tinham o que comer em casa”. 
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A Escola Municipal Professora Hilda Borges Pedrosa na cidade de São 

Sebastião do Paraíso, é composta de seis turmas, sendo uma de educação infantil e 

cinco de ensino fundamental. Além dessas salas de aula, existe o projeto onde o 

aluno que estudou em um período continua na escola no outro, que é composto de 

três salas. 

No período da manhã estudam as crianças do 4º ano, 5º ano e projeto 

para alunos que estudam a tarde. No período da tarde tem os alunos do 1º ano, 2º 

ano, 3º ano, educação infantil e uma sala de projeto dos alunos da manhã. 

A escola tem um total 140 alunos e 18 profissionais divididos em: 

 140 alunos 

 9 professores regente de sala 

 1 professor de educação física 

 1 professor de música 

 1 coordenador pedagógico 

 1 bibliotecária 

 1 secretária 

 2 faxineiras 

 2 merendeiras 

A escola possui cinco salas de aula, além de uma biblioteca. A 

educação musical não possui sala específica, é aplicada dentro de uma sala de aula 

convencional e não possui quadras para educação físicas. 

Existe um refeitório para os alunos, e os professores tomam café na 

biblioteca, pois não possui uma sala de professores. 

Toda sua estrutura é bem antiga, quando chove os alunos tem que 

mudar a carteira de local pois entra água na sala de aula. A escola antes de ser 

municipalizada era estadual, onde essa mudança aconteceu a 4 anos, mas como 

escola independente a 2 anos. 
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A escola não possui nenhuma quadra para educação física, os alunos 

fazem as atividades no pátio de cimento, onde vários alunos já se machucaram, 

segundo a Diretora. A Figura 38 ilustra o pátio e os alunos brincando. 

Figura 38: Crianças fazendo educação física no pátio da escola 

 

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador 

A biblioteca não tem os livros nem os equipamentos necessários, além 

do espaço físico muito pequeno. 

Não existe uma sala para os professores, onde eles possam tomar 

café, ou deixar algum pertence, eles fazem isso no ambiente da biblioteca. 

Tecnologia na escola também não existe, possui uma televisão na qual 

não tem aparelho DVD e nem antena para os alunos assistirem algo. Não possui 

laboratório de informática, somente três computadores, da biblioteca, da secretaria e 

da diretora, conforme ela diz: 

“Não existe nada de tecnologia para que possamos oferecer aos alunos, 
projetos como esse onde se traz videogame com sensor para a escola, é algo 
surpreendente para os alunos, inovador. No início de 2016, ladrões do próprio 
bairro entraram na escola e roubaram todos os computadores que tínhamos, 
inclusive o meu, perdendo todas as informações da escola, tendo que 
digitalizar novamente, não tínhamos backup. Até hoje não foi recuperado 
nada pela polícia”. 

 



90 
 

Ainda segundo a diretora como a escola é a mais nova criada pelo 

munício e de maneira improvisa, ela a considera a com menos recurso. 

“Aqui não era uma escola municipal, os alunos foram transferidos para cá. 
Falta espaço físico para as crianças, é totalmente sem estruturas. Busco 
sempre contato com pessoas na qual conheço para ajudar em algo que a 
escola necessita, pois, os recursos realocados para essa escola é quase 
zero”. 
 

A diretora da escola não possui nenhum indicador de desempenho 

municipal, pois a sua independência se deu a pouco tempo. 

Diante desse cenário, ter escolhido a escola Professora Hilda Borges 

Pedrosa para esta pesquisa foi fundamental para o desenvolvimento dessa 

pesquisa, pois estamos em um ambiente local onde a cidade possui um IDHM 

abaixo do médio do estado de Minas Gerais. O bairro é um dos mais carentes da 

cidade e a escola aberta recentemente, 2 anos, está em um prédio antigo na qual foi 

adaptado para atender as crianças que necessitam de estudar e não poderiam 

devido à falta de vagas em outras escolas. 

 

5.2. PREPARAÇÃO DO AMBIENTE 

 

O intuito inicial da pesquisa era trabalhar com as crianças com sistema 

operacional chamado Edubuntu. Ele é uma versão do sistema operacional Linux 

Ubuntu e possui softwares com intuito educativo. Dentre esses programas existem 

nesse sistema operacional jogos educativos digitais para diferentes idades e 

disciplinas, sendo uma referência de para educação infantil. 

Segundo Edubuntu (2016), “Nosso objetivo é criar um sistema que 

contenha o melhor software livre disponível na educação e facilitar a instalação e 

manutenção”. 

Foi elaborada uma solicitação a Secretaria de Educação de São 

Sebastião do Paraíso, MG, para que fosse realizada a pesquisa. Após aprovação da 

secretaria, realizou-se uma visita até o laboratório de informática utilizado pela 

escola. Este laboratório funciona em outra unidade do município, necessitando a 
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utilização de um ônibus escolar para locomoção das crianças. Esse processo já 

acontece nas aulas de informática. 

Após visita foi constatado que o laboratório se encontra em condições 

precárias, todos os computadores são antigos, com pouco processamento e 

memória, além disso todos multiterminais. Computadores multiterminais são aqueles 

que podemos interligar várias telas em uma única máquina, dividindo o processando 

do computador pelo número de telas.  

Nessas condições o software que estava sendo testado e planejado, o 

Edubuntu, não se adequava ao laboratório. Além das máquinas a sala não possui 

um ambiente confortável e não favorece o ensino pois os alunos ficam de lado e de 

costas para o quadro. 

Houve um primeiro contato com a Diretora da escola, onde foi 

abordado como seria a pesquisa com os alunos. Foi selecionado os alunos que 

participarão da pesquisa, sendo que todos participam do projeto de período integral. 

Esses são do 4º e 5º ano, mas nem todos alunos participam do projeto. 

A Diretora ainda colocou algumas restrições pois um ônibus da 

Secretaria de Educação iria buscar os alunos e levar até o laboratório disponível 

para a escola. Por se tratar de crianças, este trajeto poderia ser um empecilho. 

Após selecionar as salas que seriam trabalhados os jogos, foi realizada 

uma entrevista com os professores responsáveis (apêndice A). Nessa entrevista eles 

passaram o perfil da turma e colocaram as dificuldades em ir até o local do 

laboratório de informática de ônibus escolar e também sobre as condições do 

laboratório. 

Outra colocação dos professores foi a experiência deles com jogos 

digitais através de lousa digital, o resultado havia sido interessante e os alunos 

ficaram muitos motivados, acharam inovador e diferenciado. 

De acordo com as respostas, a pesquisa tomou outro direcionamento 

ao se tentar viabilizar algo na própria escola, sem a necessidade de se locomover 

com o ônibus escolar. Teríamos as seguintes opções: 

1. Pegar todos os computadores da sala de informática que foi 

disponibilizado para os alunos e levar para a escola, mas não foi 
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autorizado e também os computadores não suportariam a versão 

do Edubuntu. 

2. Outra opção seria conseguir viabilizar com empresas da cidade 

através de doações computadores para que possam suportar os 

programas, mas devido ao tempo e a burocracia também se tornou 

inviável. 

3. A terceira e mais viável opção seria trabalhar jogos digitais 

educativos através de plataformas como videogame, tablets, 

celulares e etc, dessa maneira o custo se torna bem mais atrativo 

que um laboratório de informática e mais divertido. 

Portanto, foi montado outro ambiente em que se poderia utilizar os 

jogos digitais mais sem computadores, utilizando plataformas de jogos como 

videogames. Todo este contexto surgiu diante da experiência do pesquisador, pois 

havia trabalhado com a disciplina de jogos digitas em universidade, utilizando 

diferentes plataformas. 

Devido à falta de estrutura da escola, foi disponibilizada a biblioteca. O 

espaço é reduzido, mas foi o suficiente para que os jogos fossem aplicados. 

Assim na biblioteca, foi desenvolvido uma sala de videogames onde 

foram disponibilizados aos alunos do projeto, diferentes tipos de jogos educativos, 

como: 

 Videogame: o escolhido foi Xbox 360 com o Kinect e o jogo 

Body and Brain Exercises. Por utilizar a tecnologia do Kinect, 

permite que o jogador tenha a interação dos movimentos do 

corpo com a atividade cerebral. O jogo faz perguntas relativas a 

raciocínio para identificar a idade cerebral do jogador. Após 

identificado a idade mental do jogador, pode-se escolher 

diversos jogos entre matemáticos, de raciocínio lógico, entre 

outros e o jogo vai gravando as informações relativas a 

pontuação do jogador, mostrando ao final de um período 

qualquer a evolução em relação aos conteúdos jogados. 

Disponível para até 4 jogadores. 
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Figura 39: Criança jogando Xbox 360 com Kinect 

 

Fonte: Nanco, 2016 

 

O jogo foi desenvolvido pela empresa NAMCO BANDAI Games Inc., 

com auxílio do Dr. Kawashima, segundo o site (Nanco, 2016). 

“No Exercício do Corpo e do Cérebro do Dr. Kawashima, os jogadores 
movem seu corpo para exercitar seu cérebro usando o dispositivo Xbox 360 
Kinect. Baseado na pesquisa do renomado Dr. Kawashima, o jogo convida os 
jogadores a seguir um programa de exercícios simples de coordenação física 
para melhorar sua idade cerebral. A jogabilidade multijogador permite que 
amigos e familiares se juntem à série de exercícios divertidos e animados do 
corpo e compare suas pontuações de idade cerebral.” (traduzido pelo autor 
da pesquisa) 
 

Ainda segundo o site o jogo possui algumas características peculiares 

(Nanco, 2016): 

 Siga o programa do Dr. Kawashima pela primeira vez em um 

console doméstico da famosa franquia Brain Training que está 

disponível pela primeira vez para Xbox 360. 

 Use Kinect para exercitar seu cérebro e seu corpo. Os jogos 

anteriores do Dr. Kawashima envolviam apenas seu cérebro. 

Usando o dispositivo Kinect, você se torna o controlador. Suas 

pernas, mãos e braços são suas ferramentas para dar as 

respostas certas. 
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 Conceito pelo Dr. Kawashima, os jogos anteriores de 

Kawashima foram adaptados dos livros do doutor. Para este 

jogo foi realmente a sua idéia de envolver todo o corpo para 

exercer o cérebro. 

 Inscrever família e amigos, jogue com até 4 jogadores em 

rodadas para ver quem é o melhor em matemática, lógica, 

memória, reflexos e exercícios físicos. 

 Siga seu programa pessoal para manter sua idade cérebral 

jovem e exercitar seu corpo, juntamente com a melhoria da sua 

idade do cérebro, os exercícios físicos e programas pessoais 

criados por especialistas em modo de treinamento pode ajudá-lo 

a manter-se em forma. 

Com essa plataforma e jogo montamos um espaço na escola que foi o 

espaço dos jogos e as crianças, no momento do projeto, tiveram tempo para se 

divertir aprendendo, através de jogos educativos digitais sem computadores e sem a 

necessidade de um profissional de informática, pois são equipamentos que não 

necessitam de um profissional específico para manuseia-los. 

 

5.3. DETALHES SOBRE OS JOGOS 

 

No jogo selecionado para a pesquisa do Xbox 360 com o Kinect, o 

Body and Brain Exercises, existem vários tipos de jogos educativos onde qualquer 

pessoa a partir dos 5 anos de idade pode se divertir e aprender. 

De acordo com os critérios para se definir o jogo correto conforme o 

tipo de usuário descrito no capítulo 3, foram selecionados 8 jogos: 

1. Carros coloridos: o jogador tem que identificar as cores dos 

carros que aparecem do lado direito da tela, erguer a mão na pista 

onde o carro se encontra e direcionar para a pista da direita. 

Quando se acerta a pista a imagem do jogador no videogame fica 

feliz, quando se erra fica triste. O grau de dificuldade vai 



95 
 

aumentando conforme o jogador vai acertando as cores na pista, 

fazendo com que os carros aumentem a velocidade. A Figura 40 

ilustra o jogo. 

Figura 40: Jogo dos carros coloridos 
 

 

Fonte: Nanco, 2016 

 

2. Maior, Menor ou Igual: este segundo jogo aparece do lado 

esquerdo do jogador uma operação matemática e do lado direta 

outra operação. Caso a operação do lado esquerdo seja maior que 

a operação do lado direito, o jogador deve fazer um sinal de maior 

com os dois braços. Caso a operação da direita seja a maior, o 

jogador deve fazer um sinal de menor, movimentando os dois 

braços para a direita. Caso os valores da operação sejam iguais 

deve-se esticar um braço para cada lado. As operações começam 

somente com soma e subtração, o nível de dificuldade vai 

aumentando com os acertos e as operações podem variar também 

para multiplicação e divisão. Para cada jogada um tempo é 

determinado. A Figura 41 ilustra o jogo. 
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Figura 41: Jogo maior, menor ou igual 
 

 

Fonte: Nanco, 2016 

 

3. Objetos iguais: o jogador deve encontrar dois objetos iguais 

dentre todos que aparecem na tela. Os braços devem ser 

movimentados para os objetos iguais. O nível de dificuldade 

aumenta conforme os acertos, vão aparecendo cada vez mais 

objetos. Não possui tempo para o jogador, a Figura 42 ilustra o 

jogo: 

Figura 42: Jogo objetos iguais 
 

 

Fonte: Nanco, 2016 

 

4. Balões: Neste jogo vão aparecendo balões na tela onde o jogador 

deve estourar os balões sempre do menor para o maior. Os balões 
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estouram com os movimentos dos braços apontando para o balão. 

O nível de dificuldade aumenta aumentando os balões e 

aparecendo números negativos para confundir o jogador. Possui 

um tempo para que o jogador estoure todos eles.  A Figura 43 

ilustre o jogo: 

Figura 43: Jogo dos balões 
 

 

Fonte: Nanco, 2016 

 

5. Relógio de Ponteiro: neste jogo aparece em cima no relógio 

digital um horário aleatório, o jogador deve com os braços apontar 

para os números no relógio de ponteiro e sinalizar a hora 

demonstrada em cima. Possui um tempo específico para cada 

jogada. A Figura 44 ilustra o funcionamento do jogo. 

Figura 44: Jogo do relógio de ponteiros 
 

 

Fonte: Nanco, 2016 
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6. Pac-man: este jogo diferentemente do Pac-man tradicional, o 

jogador deve com os movimentos de um braço movimentar o bicho 

que para que fuja dos monstros. Com o outro braço ele deve ir 

pegando as frutas que aparecem do outro lado da tela. Possui um 

tempo específica para cada jogada. Podemos observar o 

funcionamento do joga conforme ilustra Figura 45: 

Figura 45: Jogo pac-man 
 

 

Fonte: Nanco, 2016 

 

7. Futebol: neste jogo aparece uma operação matemática na parte 

de cima da tela, onde o jogador deve realizar o cálculo e verificar o 

número que está faltando. Aparecem duas opções, uma do lado 

esquerdo do jogador e outra do lado direito. O jogador deve chutar 

a bola correta e caso acerte a bola entra no gol, caso erre o goleiro 

defende. Conforme acertos dos jogadores o nível de dificuldade da 

operação aumenta. Possui um tempo para que o jogador possa 

fazer o cálculo e chutar a bola. A Figura 46 ilustra o funcionamento 

do jogo. 
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Figura 46: Jogo futebol 

 

Fonte: Nanco, 2016 

 

8. Acerte o menor: neste jogo aparecem algumas bombas com 

números que vão piscando e diminuindo os valores, mas sempre 

uma delas tem um número menor. O jogador deve identificar qual a 

correta e acertar movimentando os pés ou braços, “estourando” a 

bomba. Caso erre todas elas explodem e o jogador perde. 

Inicialmente aparece somente duas bombas e o nível de 

dificuldade aumenta até quatro. Se o jogador demorar muito tempo 

os números podem chegar a zero e estourar as bombas. Podemos 

entender o funcionamento do jogo com a ilustração da Figura 47: 

Figura 47: Jogo acerte o menor 
 

 

Fonte: Nanco, 2016 
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Todos esses jogos são configurados de acordo com o acerto dos 

jogadores e quando jogados em grupos, pois podemos jogar até quatro pessoas, se 

torna muito divertido e acontece a interação social entre eles. 

 

5.4. APLICAÇÃO DAS OFICINAS 

 

O jogo como foi dito anteriormente, pode ser jogado em até quatro 

pessoas, então os alunos foram divididos em grupo de quatro, sendo 10 alunos 

selecionados e alternando os grupos a cada dia. Os jogos acontecem de forma 

aleatória, sendo o mesmo jogo para os quatro jogadores e ao final é mostrado o 

resultado de cada um deles, gerando expectativa para quem teve a melhor 

pontuação. A Figura 48 ilustra um momento de expectativa deles em relação a 

pontuação: 

Figura 48: Crianças aguardando o resultado dos jogos 
 

 

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador 

 

Durante os jogos o pesquisador constatou o quanto os alunos se 

motivaram com os jogos, a Figura 49 ilustra uma aluno sorrindo durante as oficinas. 
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Figura 49: Crianças se divertindo 

 

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador 

 

A cooperação entre eles também foi outro fator interessante. Apesar de 

haver uma pontuação, que gera competição naturalmente, uns ajudavam aos outros 

em momentos de dificuldade. Conforme podemos ver na ilustração da Figura 50, 

uma aluna mostra ao seu colega que estava jogando a maneira certa de realizar o 

jogo. 

Figura 50: Crianças se ajudando o jogador 

 

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador 
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Uma característica encontrada durante a pesquisa foi a diferença entre 

alunos de um mesmo ano, por exemplo, no jogo do Relógio, alguns alunos com 11 

anos de idade tiveram dificuldade pois não sabiam olhar a hora no relógio de 

ponteiro, conforme ilustra Figura 51: 

Figura 51: Criança jogando relógio de ponteiro 

 

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador 

 

Outra característica encontrada durante as oficinas foi em relação aos 

jogos onde deveriam estourar os balões em ordem dos números menores para os 

maiores, alguns deles não sabiam a ordem quando os números que apareciam na 

tela eram negativos. 

O importante da pesquisa foi fazer com que os alunos se sentissem 

motivados e que os jogos ajudassem a manter os alunos na escola, diminuindo os 

indicadores de abandono, de absenteísmo e com isso pudesse servir de ferramenta 

de apoio para os professores para tornarem as aulas mais motivadoras e também 

complementar o conteúdo em sala de aula. O pesquisador durante as oficinas 

percebeu-se a descontração dos alunos. As Figuras 52, 53 e 54 ilustram os alunos 

jogando. 
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Figura 52: Crianças se divertindo jogando 

 

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador 

 

Figura 53: Criança jogando maior, menor ou igual 
 

 

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador 
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Figura 54: Diretoria observando as crianças se divertindo 

 

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador 

 

Ao final de todos os jogos os alunos perguntavam quando seria o 

próximo dia que eles iriam jogar de novo na escola, gerando uma expectativa muito 

grande, conforme relato dos professores e diretora que serão apresentados 

posteriormente. 

 

  



105 
 

6. PERCEPÇÃO DOS ATORES E PROPOSTAS DE AÇÕES 

 

Neste capítulo será apresentado o resultado das entrevistas realizadas 

com os alunos, professores, diretora e pais ou responsáveis. Foi dividido em duas 

seções. A primeira discute a percepção dos atores após a realização da pesquisa, 

analisando os impactos nas dimensões social e educação. A segunda apresenta a 

propostas de ações para as escolas municipais que tem o intuito de melhorar os 

indicadores de evasão, absenteísmo e desempenho, trazendo seus alunos cada vez 

mais para dentro da escola, através do aumento da motivação com a realização de 

oficinas com jogos digitais,  

O quadro 8 apresenta o perfil dos alunos entrevistados. 

Quadro 8: Perfil dos alunos entrevistados 
 

Aluno Sexo Idade Ano Escolar 

Aluno A Menino 10 anos 5º ano 

Aluno B Menina 10 anos 4º ano 

Aluno C Menina 10 anos 5º ano 

Aluno D Menino 11 anos 5º ano 

Aluno E Menina 10 anos 4º ano 

Aluno F Menina 10 anos 5º ano 

Aluno G Menino 11 anos 5º ano 

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador 

 

No total de 10 alunos que participaram da pesquisa, somente 7 

responderam os questionários, os demais não compareceram na aula nos dias da 

pesquisa. 

Já o quadro 9 apresenta a idade dos responsáveis pelos alunos que 

foram entrevistados. 
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Quadro 9: Responsáveis entrevistados 
 

Responsáveis Idade 

Pai aluno D  34 anos 

Avó do aluno D  48 anos 

Avó da aluna F 54 anos 

Mãe da aluna C 34 anos 

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador 

 

Os demais responsáveis não foram encontrados ou não compareceram 

na escola nas datas solicitas pela diretora da escola. 

 

6.1 PERCEPÇÃO DOS ATORES APÓS A REALIZAÇÃO DAS OFICINAS 

 

Todos os atores participantes da pesquisa, alunos, professores, 

diretora e pais, responderam os questionários localizados no apêndice dessa 

pesquisa. Todas as perguntas estão relacionas ao resultado das oficinas dos jogos 

digitais considerando duas dimensões do desenvolvimento local: a dimensão social 

e a dimensão educação. 

 

6.1.1. DIMENSÃO SOCIAL 

 

Na dimensão social, esta pesquisa buscou analisar, através da 

percepção dos atores, se os jogos digitais podem melhor integrar os alunos no 

ambiente escolar. Busca-se fazer com que as crianças estejam mais tempo dentro 

da escola mesmo em horário que não tenham aula, como o projeto. O aluno A disse 

que se tivesse sempre jogos na escola "é bom que não vai para rua". 

Quando as crianças foram questionadas sobre se os jogos digitais 

utilizados durante as oficinas poderiam contribuir não somente com elas, mas com 

todos os colegas de sala para que possam estar mais presentes, e assim diminuir o 
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absenteísmo e consequentemente o abandono escolar, todas elas disseram que 

sim. 

No dia de uma das entrevistas faltaram oito dos dez alunos que 

participaram. O aluno A estava neste dia e quando perguntado sobre o excesso de 

faltas, ele disse que os outros colegas “não iam faltar se soubessem que haveria 

jogos”. A aluno B, também estava no dia e disse que se os outros alunos soubessem 

que teriam jogos naquele dia, eles não faltariam. 

O aluno D disse quando questionado se tem muitas faltas: "eu não, eu 

quando falto é bem as vezes, quando vou no médico, mas para os que faltam aí eles 

vai ficar interessado e vai vim". Já o aluno D disse que tem muita preguiça de ir as 

aulas: "sou um pouco preguiçoso, mas não falto muito, mais quando estou com 

preguiça", quando questionado se no dia que estivesse com preguiça e tivesse os 

jogos ele iria faltar, respondeu sorrindo: "não iria faltar". 

Os professores também têm a mesma opinião, a professora do 4º ano 

disse que novas mídias e jogos iriam ajudar e muito a diminuir a evasão escolar: 

“Com certeza porque o jogo como diz, chama a atenção e o quadro e o giz 
acabam perdendo né. Enquanto a mídia, os jogos, vão facilitar e traze-los 
para mais próximo da escola, então com certeza os jogos seriam 
fundamentais para que essa evasão não acontecesse”. 

 

A professora do 5º ano acredita que não somente os jogos, mas tudo 

que envolve tecnologia é interessante para trazer os alunos para dentro da escola, 

ela acredita que a escola ainda está em uma era primitiva: 

“Com certeza né, com certeza, porque hoje em dia tudo que envolve 
tecnologia é mais interessante para eles, pois estamos em uma era muito 
primitiva, que é quadro livro. Então assim é mais fácil traze-los para dentro da 
escola, seria algo bem maior que diminuir a evasão escolar, ficaria 
interessante o aprendizado”. 

 

Os relatos da diretora sobre o absenteísmo foram interessantes, 

porque eles não queriam faltar nos dias dos jogos pois queriam melhorar seus 

pontos, ou seja, além de traze-los para as aulas estava ajudando na motivação e no 

desempenho, ela diz que os professores comentaram com ela sobre as observações 

dos alunos: 



108 
 

“Os comentários dos professores foram os melhores possíveis. Relataram 
que os alunos estavam empolgados, que queriam melhorar no próximo jogo, 
que não iriam faltar para não perder. Melhoraram a autoestima, o raciocínio e 
a memorização. Tudo isso beneficia a aprendizagem que é o foco das 
escolas”. 

 

A avó do aluno D diz que na rua os alunos vão aprender somente o 

que não presta, em um bairro onde a maioria dos responsáveis trabalham, as 

crianças não têm com quem ficar, por isso a importância de projetos que possa 

motivar os alunos a irem para escola em períodos extra aula. 

Já a responsável pela aluna F sua avó, também acredita que tirar as 

crianças da rua, poderia mudar a realidades delas, conforme sua entrevista: 

“Quer dizer colocando uma atividade dessa já ajuda, os meninos ficam no 
campinho e aprende coisa errada, aqui dentro já ficaria melhor. Você 
entendeu como é, acho que seria uma maneira de tirar da rua. Poderia mudar 
um pouco a realidade das crianças”. 

 

A aluna C quando questionada se os jogos digitais da maneira que foi 

aplicado poderia estimular ir à escola disse: "aham, (risos), eu viria todos os dias 

(risos)".  A sua mãe diz que sua filha adora ir para a escola, mesmo não tendo a 

necessidade de participar do projeto, pois a mãe trabalha em casa, ela quer ficar o 

dia todo. Mas comentou que tem um outro filho menor, que não tem motivação para 

ir para a escola e ela comenta: 

“Então, já o meu outro menino não gosta muito de escola, mas gosta muito de 
videogame, então eu acho que isso incentivaria ela a vir mais para a escola, 
assim, um incentivo a mais. Eu creio que seria um incentivo muito bom”. 

 

Já a aluna F: "falto só um pouco, quando vou ao médico ou sair com 

minha vó, mas tem vários alunos que falta" e complementou: "Podia ajudar os 

meninos a não faltar pois ia gostar mais da aula e não ia falta".  

Foi perguntado aos alunos o que eles falaram com a professora 

quando chegou em sala de aula, a aluna F disse: "foi legal e difícil, que queria jogar 

de novo, foi divertido". Ela comentou sobre o jogo com sua avó, onde na entrevista a 

avó disse que ela falou em casa que “é interessante que fica mais fácil combinar 

uma coisa com a outra”. 



109 
 

A professora também questionou a aluna C que disse: "perguntou 

como tinha sido e ela disse que isso é muito bom para memorizar". 

O aluno D disse o seguinte à professora: "perguntou o que tinha 

aprendido e disse que ensinou nós a raciocinar mais rápido e ajudou nas contas". 

Mas não comentou com a família sobre o jogo, quando questionado o pai e a avó 

disseram: 

“Se comentou foi com a mãe, para mim é meio corrido então se comentou foi 
com a mãe”.  
 
“Ele vai em casa final de semana porque não gosta de faltar. Durante a 
semana ele fica no projeto, ele gosta muito da escola, ele comentou que tem 
jogos, mas não específico desses jogos”. 

 

Os alunos também falaram com a diretora sobre os jogos, acharam 

uma novidade e ficaram muito empolgados. A diretora disse que “os alunos 

gostaram muito, ficaram eufóricos a cada aula, a cada novidade. Também presenciei 

alguns alunos repensando sobre o que erraram e como poderiam melhorar”. 

Como foi dito o ambiente em que a escola está inserida não é muito 

ideal para as crianças, devido a criminalidade e outros fatores, como falta de 

ambiente tranquilo em casa em função de desentendimento entre os pais. Dessa 

maneira, as oficinas aplicadas neste trabalho, buscam tirar as crianças da rua e 

trazer para dentro do ambiente escolar. Mas para que isso aconteça a escola deve 

proporcionar atividades atrativas, dentre elas os jogos digitais educativos através de 

videogame. A professora do 4º ano, acredita que poderia tirar as crianças da rua e 

dar um direcionamento para a vida deles, o que seria muito positivo para a 

comunidade: 

“Eu penso que com os jogos no contra turno, mesmo no turno, ia tirar essas 
crianças da rua. Porque temos crianças que passam a tarde na rua e escuto 
eles falarem que não vão à escola e fica o dia todo na rua, as mães saem 
para trabalhar e eles ficam na rua, com certeza seria pontos positivos. 
Segundo as crianças eles comentam muito sobre a criminalidade, então seria 
sim um aproveitamento melhor da vidinha deles dentro da escola, com 
certeza nós estaríamos tirando desse caminho”. 

 

A comunidade na qual se encontra a escola é considerada de baixa 

renda e os professores acreditam que projetos assim podem contribuir para o 
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desenvolvimento dos alunos e consequentemente a parte social na comunidade e 

dentro de casa. A professora do 5º ano comenta sobre essa realidade: 

“Então porque aqui é uma comunidade que necessita de muita coisa. Eu acho 
que o próprio desenvolvimento do aluno, já vai estar desenvolvimento a parte 
social dele em casa. Igual por exemplo a gente sempre tenta levar temas que 
ajudem eles a trabalharem essa parte social fora da escola. Então acho assim 
se trouxer a tecnologia os jogos voltados para essa educação de 
conscientização, pode até ajudar os pais em casa. Trariam um benefício 
muito grande tanto para eles quanto pra famílias”. 

 

A diretora acredita que trazendo as crianças mais tempo para a escola 

com iniciativas na qual as motivem para vir, como as que foram aplicados neste 

projeto melhorariam o conhecimento dos alunos gerando uma qualidade de vida 

melhor: 

“Os alunos estando mais tempo na escola com consequentemente aprende 
mais e com isso pode levar qualidade de vida as famílias, com melhor 
instrução. A permanência da escola traz menos crianças pelas ruas, mas 
instrução para conseguir melhores empregos. As coisas estão interligadas”. 

 

Os responsáveis pelas crianças também falaram sobre o bairro na qual 

eles moram. O pai do aluno D disse que “a criminalidade tem em torna parte e ali 

não é diferente”. Já na área social ele acha muito devagar, mas que 

economicamente a maioria das pessoas que ali moram tem emprego então acredita 

que o bairro é de nível médio. 

A avó da aluna F disse que o bairro é bom, mais o nível social baixo. 

Ela comenta também que no fundo do bairro há muita criminalidade, mas no começo 

é mais tranquilo. Já a mãe da aluna C comenta sobre o bairro e sobre o fato do 

roubo na escola citado pela diretora, mas gosta muito da escola e da atenção que 

dão para seus filhos: 

“A criminalidade está quase que geral na cidade toda, até que aqui na escola 
já entraram e roubaram algumas coisas, por ser uma escola pequena eu acho 
ela maravilhosa, porque quanto menos aluno mais atenção para os alunos. 
Uma escola muito grande você dá atenção mais não aquela. Então eu gosto 
muito e não tenho nenhuma reclamação. As dificuldades que meus filhos 
sempre tiveram eles sempre ajudaram, tentaram resolver os problemas, toda 
criança tem seu probleminha de escola, meu menino não gostava, não queria 
vir, era um sacrifico para vim, e as professoras conversaram com ele, deram 
um jeitinho, agora ele vem sem chorar, porque ele vinha chorando nos gritos, 
agora ele já consegue vir, tranquilo, não chora mais, reclama, mas já 
consegue vim mais tranquilo, então assim, o bairro também não é muito 
grande, então diminui um pouco os problemas, já a questão financeira, é 
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complicado, por ser pequeno a prefeitura não preocupa muito, então tem a 
parte boa e ruim de ser pequeno, grande o estado preocupa mais, mas 
assim, no todo eu gosto muito daqui”. 

 

Outro ponto é o envolvimento da família com o aprendizado das 

crianças. Algumas delas possuem algum dispositivo eletrônico na qual pode-se 

utilizar os jogos digitais. Alguns deles jogam em casa nesses dispositivos, mas 

nenhum deles utilizam jogos educativos, conforme entrevistas apontam. 

A aluna B tem costume de jogar em casa com seu pai jogos de corrida 

e futebol. O aluno G não tem videogame em casa, mas costuma jogar no celular da 

mãe e do pai um jogo de surf. Já a aluno F não tem videogame em casa, por isso 

sentiu um pouco de dificuldade, "achei um pouco complicado e legal" 

Quando questionados se comentaram com a família sobre os jogos 

que estavam praticando na escola, alguns disseram que não, mas outros disseram 

que sim. A aluna B disse: “perguntaram (família) sobre o jogo se era bom, eu disse 

que muito legal".  

A aluna C disse que comentou com a mãe e a mãe disse que achou 

legal, que nunca viu isso na escola. Sua mãe na entrevista confirmou dizendo que 

ela comentou em casa e pediu de presente de natal um videogame igual, para jogar 

em casa: 

“Comentou, inclusive ela pediu para comprar porque não tem o Xbox, e então 
ela pediu de presente de natal um videogame Xbox. A gente vai conversar 
com o pai para ver se compra de natal. Ela me disse: aí mãe adorei porque a 
gente brinca e faz isso. Contou todos os detalhes do dia em que ela jogou 
sabe. Ela gostou muito”. 

 

Já o aluno D contou para o pai e para a mãe e disse que os jogos eram 

de matemática, eles disseram que acharam muito bom. A aluna F comentou com a 

avó, dizendo: "contei para minha vó e ela disse que é bom pois aprende mais". O 

aluno G contou para todos em casa: "falei para meu irmão e mãe, todo mundo que 

estava em casa, falei que joguei no Xbox que tinha um joguinho muito difícil lá". 

Outro ponto em que a diretora e os professores da escola disseram foi 

a questão do aprendizado dos alunos. Existem alguns com mais facilidade e outros 
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com menos, além da importância que a família tem em apoiar os estudos em casa, 

dessa maneira alguns alunos acharam os jogos fáceis, outros difíceis. 

A professora do 4º ano disse que a aluna B que tem um nível melhor, 

não sentiu dificuldade com os jogos, já a aluna E, ambas do 4º ano, que necessita 

um pouco mais de atenção, teve um pouco de dificuldade, mas gostou muito dos 

jogos aplicados. 

“As alunas disseram que gostaram muito pois foi produtivo e interessante, a 
aluna B que é uma criança de nível melhor se adaptou mais ao jogo então se 
sentiu feliz, já a aluna E sentiu um pouco de dificuldade, mais também feliz, 
porque ela necessita um pouco mais de assistência individualizada” 

 

Os alunos B, D e E não tiveram dificuldades com os jogos, acharam 

fácil. Inclusive a aluna E mesmo não tendo videogame em casa disse: "achei legal, 

achei fácil". Já os alunos A, C, F e G acharam os jogos difíceis principalmente por 

ser de matemática como disse a aluna C: "achei difícil alguns, por não ser de 

continha, mas gostei muito" 

A opinião da professora do 4º ano sobre a dificuldade da aluna E, foi 

divergente do que ela disse em sua entrevista. Ela citou que não teve dificuldade, já 

para a professora a mesma disse que foi um pouco difícil. 

Os pais e responsáveis também comentaram em suas entrevistas 

sobre a realidade na qual eles vivem. O quadro 10 ilustra algumas informações 

familiares dos alunos como quantidade de pessoas que moram na casa, a média 

salarial por pessoa da família e também o nível educacional do responsável. 

Quadro 10: Renda familiar segundo os responsáveis 

Responsável Moradores Salários Média Nível escolar 

Pai do aluno D 5 3,5 0,70 
Ensino fundamental 
incompleto 

Avó do aluno D 3 2 0,67 Primeiro grau 

Avó da aluna F 6 2,5 0,42 Ninguém em casa terminou 
o ensino fundamental 

Mãe da aluna C 4 1,5 0,38 Fundamental completo 

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador 
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Percebe-se que a média salarial por pessoa da família não passa de 

0,7, ou seja, menos que um salário mínimo. Além do nível escolar onde nenhum dos 

entrevistados possuem nível superior. Isso mostra a realidade na qual a escola se 

encontra e todo o seu redor. 

Para mudar essa realidade os pais e responsáveis comentaram sobre 

a escola, o projeto realizado pela escola no período integral e sobre as oficinas de 

jogos digitais. A avó da aluna F disse.  

“Às vezes tem muito molequinho, aí você já vê fazendo coisas erradas, você 
entendeu? Aí está lá no meio, quer dizer quem está vendo está aprendendo, 
se aquele pode e está fácil, porque eu não posso, eu também quero. Na 
minha mente eu penso assim. Porque hoje em dia a droga está feio o 
negócio”. 

 

A mãe da aluna C acredita no potencial da escola e em todos os 

projetos realizado por ela. 

“Então a gente sempre ouve falar de projeto, como eu trabalho em casa, 
nunca coloquei minha filha no projeto então dava para conciliar os dois. Até 
ela fazer bale o ano passado, aí tive que sair para comprar alguns produtos e 
ela tinha que fazer trabalho e não tenho computador em casa, então ela ficou 
no projeto nesse dia. AI depois eu vi a grandeza do projeto. Se todas as mães 
tivessem consciência do que é o projeto acho que todas elas trariam os filhos, 
porque ajudam eles em todas as áreas, ajuda em comportamento em casa, 
nota, melhora tudo, nessa escola é muito bom o projeto.  
A questão do videogame no projeto, creio que traria os que não querem 
participar, o videogame está em todas as crianças, digamos 100%, todas elas 
têm acesso a algum tipo de jogo, então meu filho o ano passado eu tentei 
colocar ele no projeto, porque é bom, e como ele gosta muito de videogame, 
se tivesse uma área de videogame eu acho que ele viria, ele gosta demais, já 
abre o olhinho já pensa no jogo”. 

 

Todos os pais e responsáveis disseram que as crianças participam do 

projeto no período integral porque gostam de estar na escola. Os responsáveis que 

foram até a escola falar com o pesquisador, sempre participam das atividades 

realizadas incentivando as suas crianças na educação. 

As oficinas de jogos digitais é um fator de motivação, pois através do 

lúdico podem contribuir para que consiga trazer as crianças para a escola, fazendo 

com que elas aprendam brincado, gerando um desenvolvimento social, dando uma 
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perspectiva de um futuro melhor, com menos desigualdade social e mais bem-estar 

para a população que ali reside. 

 

6.1.2. DIMENSÃO EDUCAÇÃO 

 

Na dimensão educação, podemos discutir os desafios que a escola tem 

para disseminar conhecimento aos alunos de forma motivadora, gerando mais 

interesse em estudar. Por isso encontrar maneiras que geram motivação e 

desenvolvimento, é o papel da escola. O lúdico gera interesse das crianças, pois 

elas podem aprender “brincando” e com os jogos conforme visto no referencial 

teórico, pode-se trabalhar este lado dentro da escola. 

Os estudos bibliográficos citados nesta pesquisa demonstraram que 

com os jogos digitais pode-se melhorar o desempenho, diminuindo a reprovação, é 

um fator motivacional pois as crianças vivem os jogos digitais em casa e na escola 

em sua maioria não, gerando o bem-estar do aluno dentro da sala de aula. 

Os jogos digitais possibilitam também o desenvolvimento social, além 

de fazer com que as crianças aprendam brincado, de forma lúdica e buscando no 

próximo jogo um resultado melhor. 

Vimos também o jogo como ferramenta de inclusão social, para os 

portadores de necessidades especiais e para os alunos que têm dificuldade de se 

relacionar, favorecendo o aspecto cognitivo e social como o respeito mútuo, 

cooperação, obediência de regras, responsabilidade e trabalho em grupo. 

Questionados os alunos de qual foi a impressão deles quando 

entraram na biblioteca e viram montado uma sala com videogame, o aluno A disse 

que “achei da hora, pois não tenho videogame em casa”, a aluna B gostou muito, 

disse: “gostei muito, não achei difícil". Já a aluna E gostou de participar e disse que 

pode aprender: "uai, gostei de participar e aprender" 

O aluno D disse que a primeira vez que viu a sala achou "muito bom" e 

comparando com os jogos que ele costuma jogar em casa gostou dizendo: “achei 

que é bom e ajuda nós a raciocinar mais rápido". O comentário mais interessante 
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sobre qual foi a primeira impressão foi da aluna C, ela disse: “legal, nunca tinha 

jogado, a tia disse que era jogo de continha aí achei ruim, que era de fazer tabuada 

achei ruim, mas quando viu que era Xbox achei legal, mesmo sendo de continha". 

A professora do 5º ano disse que a percepção deles em trabalhar 

matemática com os jogos foi bem interessante e que eles comentaram com ela isso 

na aula, e complementara: “que foi muito legal e gostaram”. 

A diretora da escola comentou algo interessante sobre os jogos e os 

alunos no ambiente escolar, ela disse: 

“Com certeza é uma ferramenta muito boa, desde que tenha professores 
capacitados para o trabalho, se não pode cair na parte de diversão sem 
aprendizagem. Seria com certeza um diferencial, onde os alunos aprenderiam 
com muito mais prazer”. 

 

Os responsáveis comentaram sobre a aplicação das oficinas de jogos 

digitais. O pai do aluno D, não quis comentar por não conhecer, mas disse que se é 

para melhoria é bom. Já avó do aluno D disse que criança gosta é disso, jogos 

eletrônicos, e complementa: “eu acho que seria um incentivo e até mesmo para a 

irmã que estuda aqui, também seria bom”. E por fim a mãe da aluna C disse que 

seria bom, e na brincadeira eles iriam aprender. 

Foi percebido que a escola não oferece muitas atividades diferentes, 

quase sempre a mesma coisa, quadro e giz. Talvez pela falta de estrutura, falta de 

investimentos do Estado na educação, ou mesmo de professores que não buscam 

novas ferramentas, mas não queremos discutir essa situação, o importante é que a 

pesquisa trouxe um diferencial para os alunos que participaram, conforme fala do 

aluno A: “muito diferente, bom, mas um pouco difícil".  

Um dos desafios do Brasil conforme relatórios apresentados é diminuir 

a reprovação dos estudantes. Para que isso aconteça é necessário que os 

professores e a escola busquem novas maneiras de aumentar o desempenho dos 

alunos. 

A diretora diz sobre a falta de investimento do Estado em relação as 

escolas e acredita que oficinas nesses moldes poderiam diminuir o abandono 

escolar: 
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“Sim, podem diminuir o abandono. As escolas estão poucos atrativas, 
vivemos hoje na era digital e é necessário que as escolas se adaptem para 
isso. Mas infelizmente o município e o estado não se preocupam muito com 
isso. A maioria das escolas não tem estrutura nenhuma para diversificar as 
aulas”. 

 

O pai do aluno D também diz sobre o papel da prefeitura: 

“É seria muito bom, projeto de lazer, igual a área em cima da escola, mal-
acabada, poderia começar um trabalho, poderia fazer parque para escola, 
quadra, para disputar um campeonato, pratica um esporte, utilizar essa área 
para a escola”. 

 

Quando questionados se os jogos que eles tiveram acesso poderiam 

melhorar o desempenho, todos os alunos foram enfáticos dizendo que sim, 

principalmente na matemática eles tem muita dificuldade. Isso foi demonstrado no 

Relatório Brasil Pisa 2015, pior desempenho em matemática, comparando com 

ciências e português.  

A aluna C disse sobre melhorar o seu desempenho: "tem continha 

poderia ajudar sim". Sua mãe percebeu uma melhora no seu desempenho por causa 

de sua motivação com os jogos: 

“Eu achei um projeto muito bom, assim, porque ajudou em todas as áreas 
sabe, que ela tinha um pouco de dificuldade ajudou, e incluindo tudo, ela foi 
sobressaindo em todas as áreas, ela já era boa e melhorou mais ainda”. 

 

Já o aluno D disse: “poderia muito” e sua avó também acredita nessas 

oficinas de jogos digitais e comentou: 

“Seria bom, que iria desenvolver mais a mente deles, principalmente pela 
matemática que é uma matéria mais puxada, mais difícil na cabecinha deles. 
E com o jogo se torna um pouco mais fácil, na brincadeira irá aprender”. 

 

Os professores também comentaram sobre o desempenho 

principalmente quando se trabalhado com o lúdico. A professora do 5º ano disse 

sobre os jogos apoiando-se na questão de desempenho dos alunos: 

“Certamente porque é uma coisa que puxa a atenção deles, no cotidiano 
deles eles já convivem com a parte de jogos, então temos que trazer a 
realidade deles para dentro da sala de aula, para dentro da escola, porque 
faz parte do dia a dia deles. Nas escolas não tem projetos assim e se 
tivéssemos programas voltados para a área pedagógica, principalmente na 
matemática né, através dos jogos, principalmente videogame, eles podem 
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aprender sem perceber que estão aprendendo. Através dos jogos eles 
começam a adquirir conhecimento”. 

 

Já a professora do 4º ano acredita que pode melhorar o raciocínio e a 

concentração: “com certeza, os jogos com certeza vão facilitar a concentração, eles 

teriam um raciocino mais rápido, então acho que ajuda muito”. 

A diretora da escola também acredita que oficinas como essa podem 

sim melhorar o desempenho, mas ressalva a importância da um profissional 

capacitado e de tecnologia, ela diz: 

“Com certeza melhoram o desempenho dos alunos, pois é algo ligado a 
realidade deles. Porém é necessário estarem ligados a grade escolar, dentro 
da necessidade de ano escolar. Também é necessária estrutura na escola, 
como laboratório de informática e pessoal capacitado”. 

 

Quando os alunos voltaram para sala de aula todos os outros alunos 

ficaram curiosos e perguntaram como tinha sido. O aluno A disse: "alguns ficaram 

nervosos porque não foi, sentiram muita vontade de jogar", a aluna C disse: "ficou 

morrendo de inveja e ficou brigando com a tia pedindo para ir".  

Diante da situação em que os outros alunos estavam querendo 

participar, o aluno D disse aos colegas que da próxima vez seriam outros que iriam: 

"eles perguntaram o que tinha feito, falei e disse que eles também iam e eles 

acharam bom". O aluno G complementou: "contei, falei que tinha um joguinho legal, 

que jogou uns 5 joguinhos e aí falei para os outros também". 

Os professores também disseram que interviram no assunto diante da 

vontade de todos de participar e disseram a todos os alunos que haveria novas 

oportunidades para os demais. A professora do 5º ano também complementou: 

“Comentaram que queriam ter participado, porque os outros comentaram que 
foi muito legal. Alguns comentaram que não participaram pois não está no 
projeto e eles ficaram com vontade de estar projeto”. 

 

A diretora também comentou sobre os alunos que não participaram do 

projeto, ela disse os alunos que não participaram vendo a empolgação dos que 

participaram perguntaram o porquê de não terem ido. Ela ainda complementou que 

outros professores questionaram de não ter participado, conforme seu comentário: 
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“Sim, tivemos professores questionando porque não iriam participar, se iam 
implantar para o próximo ano”. 
 
“Tivemos a bibliotecária da escola perguntando se não podia fazer esse tipo 
de aula nos seus horários, vamos pensar em uma forma de dar continuidade 
em algumas aulas, com jogos desse tipo. 
Mas acho pouco provável, pois não temos nenhum recurso como um 
laboratório de informática”. 

 

Os jogos podem ser utilizados não somente em momentos em que os 

alunos estão fora da sala de aula. A aluna F disse: "poderia ajudar a ficar mais fácil 

para fazer as coisas dentro da sala". 

Também conseguimos observar que em questões do dia a dia como 

saber ler as horas no relógio de ponteiro, os jogos digitais podem contribuir. O aluno 

A disse quando questionado sobre melhorar o seu desempenho na escola: “poderia 

me ajudar sim”, o pesquisador perguntou como e ele disse: “jogo do relógio para 

quem não sabe" (para quem não sabe olha a hora). 

Por fim as professoras disseram sobre este projeto e se poderia 

contribuir para melhorar indicadores como reprovação, abandono e absenteísmo, ou 

seja, contribuindo para os índices educacionais a professora do 5º ano disse: 

“Então igual te falei, trouxer esses jogos voltado para a área pedagógica 
mesmo, eles poderiam ajudar muito o professor regente de turma, porque se 
tornaria mais interessante para eles. Acho que seria uma maneira mais fácil 
de gravar na memória”. 

   

A professora do 4º ano finalizou: 

“Eu penso que seria uma solução, com certeza ajudaria muito a diminuir ou 
quase que acabar, pois a gente trabalha com jogos com eles e o aprendizado 
é diferente né. Hoje não tem mais condição como foi no tempo que éramos 
criança de brincar na rua, com certeza ajudaria muito”. 

 

Já a diretora finaliza dizendo que tudo que é feito com prazer gera 

aprendizagem, mas ressalva a falta de estrutura e capacitação dos profissionais, ela 

diz: 

“Sim, poderiam melhorar bastante, porque tudo que é feito com prazer gera 
aprendizagem. E hoje o mundo gira em torno do digital. Mas penso também 
estar um pouco longe de algumas escolas, que faltam estrutura e capacitação 
para os professores. Não é uma coisa muito simples para professores 
acostumados com quadro e giz” 



119 
 

 

É nítido a responsabilidade do estado com as escolas, totalmente sem 

estrutura e os professores e diretores tendo que se desdobrarem para conseguir 

oferecer para as crianças um ambiente agradável e que possa trazer vontade dos 

alunos em participarem da escola. 

Iniciativas como as oficinas de jogos digitais se mostraram atrativas e 

motivadoras não só para os alunos, mas para os professores e diretora que 

visualizaram que existem várias outras possibilidades para se tornar a escola 

atrativa motivando os alunos. Para que isso aconteça é fundamental a participação 

da sociedade que ali vive, participando dos projetos da escola e contribuindo para 

um futuro melhor não só para seus filhos, mas para todos que ali vivem. 

 

. 
6.2. PROPOSTA DE AÇÕES PARA AS ESCOLAS 

 

Durante o referencial teórico foi destacado que para se chegar em uma 

escola com alunos motivados, vontade de aprender, onde a escola seja um lugar 

que eles sintam bem-estar, não é responsabilidade só do Estado. É necessária a 

participação da sociedade, dos responsáveis pelas crianças, que eles conheçam os 

projetos pedagógicos e das atividades propostas pelos educadores. 

Ações como estas desta pesquisa, são fundamentais para o 

desenvolvimento local, como mostrada a partir das percepções dos atores 

participantes das oficinas, principalmente quando analisamos a dimensão social e 

educacional. Assim, propõem-se seguir na forma de um roteiro essas ações 

vivenciadas de modo que possam servir para nortear gestores escolares que 

desejam aplicar em suas escolas que projetos semelhantes podem alcançar.  

Não se espera que com este roteiro resolva completamente o problema 

que temos hoje de evasão escolar, absenteísmo e até mesmo a falta de motivação 

dos alunos, mas acredita-se ser uma forma de contribuir, que sejam diminuídos e 

problemas sociais e educacionais sejam melhorados. 
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Os resultados alcançados apresentados, são ações provenientes da 

experiência obtida a partir da execução das oficinas em escola com as 

características da escola envolvida e da análise das entrevistas dos atores 

participantes, alunos, diretor, professores e pais. Em um ambiente diferente desse 

contexto, pode acontecer resultados diferentes. 

As propostas das ações a serem aplicadas na forma de oficinas em 

quaisquer escolas com as características deste trabalho são apresentadas abaixo: 

1. Relacionadas ao diretor da escola: solicitar junto à secretaria 

municipal de educação recursos para a compra dos dispositivos e 

componentes tecnológicos necessários; solicitar junto à secretaria 

municipal recursos para treinamentos adequado dos professores 

para uso correto dos jogos digitais educativos; solicitar e propor 

que um grupo de professores estudem e escolham os melhores 

jogos que efetivamente contribuem para o aprendizado de 

matemática, português e ciências, por exemplo; caso não haja 

horários extra sala, solicitar a secretaria municipal, a contratação 

de mais educadores para estes horários; criar aos fins de semana 

oficinas de jogos digitais educativos, trazendo a família para 

participar dos jogos; incentivar a escola a promover projetos de 

campeonato/olimpíadas de jogos digitais educativos para tirar as 

crianças da rua, com entrega de medalhas aos alunos com melhor 

desempenho. 

2. Relacionados ao secretário de educação/prefeito: fazer 

investimentos nas escolas para aquisição de tecnologia e 

profissional capacitado; investimento na qualificação dos 

professores que ali já estão e necessitam de uma reciclagem 

tecnológica; investimentos para que a escola se torne um ambiente 

mais atrativo para motivar as crianças a participar de projetos extra 

sala do tipo jogos digitais educativos; dar mais autonomia para as 

escolas na criação de projetos que possam diminuir a evasão 

escolar o absenteísmo e consequentemente o desempenho dos 

alunos; propor políticas públicas que possam tornar estas ações 

viáveis do ponto de vista econômico e social. 
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3. Relacionados aos professores: buscar novas metodologias com 

a utilização da tecnologia para apoio as aulas, como a 

gameficação; investimento na sua própria capacitação profissional 

em conhecimentos que possam ajudar a criar novas práticas 

educativas com jogos digitais; inovar através da tecnologia suas 

aulas com novas práticas que já estão inseridas no dia a dia da 

criança através dos jogos digitais; incentivar as crianças a 

participarem mais da escola em períodos que elas estão na rua, 

criando competições com determinados jogos digitais que ajudem a 

criança a reforçar conteúdos com maior dificuldade. 

4. Relacionados aos alunos: buscar estar mais presente dentro da 

escola, nas oficinas oferecidas, participando de atividades extra 

sala afim de melhorar ainda mais o seu desempenho escolar; 

conversar com os pais e responsáveis sobre o que se passa dentro 

do ambiente escolar e discutir as estratégias do jogo digital 

aprendido, afim de promover a interação família, escola e 

sociedade; melhorar o relacionamento pessoal com os colegas, 

tratando com mais respeito, cooperação e senso de 

responsabilidade durante as competições e discussões sobre os 

jogos digitais. 

5. Relacionados aos pais: estar mais presente na vida escolar do 

filho, buscando dentro de casa trabalhar as atividades aprendidas 

na escola, como questionar o jogo digital trabalhado, jogá-lo com o 

filho; participar de eventos e projetos das oficinas dos jogos digitais 

promovidas pela escola para incentivar os filhos também irem para 

a escola; conhecer as propostas e projetos pedagógicos 

relacionadas às oficinas de jogos digitais da escola e ajudar a 

melhorar o ambiente de estudo; participar de reuniões e buscar ir 

mesmo que não solicitado a escola falar com a direção e 

professores sobre faltas, desempenho e motivação do seu filho 

durante as oficinas de jogos digitais. 
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Para a escola o custo de implantação de sala com videogame e um 

jogo como o da pesquisa sairia muito mais barato que a montagem de um 

laboratório de informática além de ser mais atrativo para os alunos. 

Pode-se fazer uma estimativa de custos da seguinte maneira. 

Uma sala com 20 alunos onde teríamos 2 alunos por computadores 

utilizando sistema operacional Linux, ou então, a sala de jogos proposta com 5 

Xbox, na qual teria 4 jogos educativos por videogame, onde cada jogo possui uma 

gama de jogos. O Quadro 11 e 12 demonstra os custos estimados com a montagem 

das duas salas: 

Quadro 11: Custos estimados para se montar um laboratório de informática 

Item Quantidade  Valor Unitário  Valor Total  
Computador I3 4GB 10  R$ 1.400,00   R$ 14.000,00  
Monitor 18,5´´ 10  R$ 350,00   R$ 3.500,00  
Rede de Computadores 1  R$ 500,00   R$ 500,00  
Switch 16 portas 1  R$ 150,00  R$ 150,00 
Instalação Linux 10  R$ 50,00   R$ 500,00  
Valor do investimento  R$ 18.650,00  

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador 

 

Quadro 12: Custos estimados para se montar uma sala de jogos 

Item Quantidade  Valor Unitário  Valor Total  
Xbox 360 + Kinect 5  R$ 650,00   R$ 3.250,00  
Jogos 20  R$ 40,00   R$ 800,00  
Televisão 5  R$ 1.000,00   R$ 5.000,00  
Valor do investimento  R$ 9.050,00  

Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador 

 

No caso da sala de jogos conforme pode-se observar o valor do 

investimento é menos que a metade, além de segundo os alunos e professores o 

resultado dos jogos na escola foi mais eficiente, se sentiram mais motivados do que 

quando os alunos vão para o laboratório de informática. 
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Claro que um não substitui o outro, os dois podem se complementar, 

além claro da sala de informática ter outras funções além de jogos digitais, como por 

exemplo, ensinar a digitar um texto, ou fazer pesquisas na internet. 

Todas essas informações, juntamente com as ações propostas para os 

atores que participam da vida escolar da criança, podem ser aplicadas em qualquer 

escola, para todas as idades, níveis sociais e necessidades especiais.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estamos na Era da Tecnologia, as pessoas possuem acesso a 

equipamentos tecnológicos, mesmo em classes sociais mais baixas, como 

smartphones, tablets, videogame e internet. Essas são fontes de motivação para as 

crianças através de programas instalados nos dispositivos com a utilização de 

internet, fazendo parte do dia a dia das pessoas, sejam elas adultas ou crianças. 

Essa pesquisa mostrou, através da percepção dos alunos 

entrevistados, que os jogos digitais educativos têm o mesmo efeito de motivação e 

prazer em relação aos jogos de corrida e esporte, entre outros. As crianças não 

sentiram diferença. Como estão presentes no dia a dia das crianças em suas casas, 

buscou-se trazer essa realidade para dentro da escola, utilizando como plataforma 

os videogames e a utilização de sensores de movimento com câmeras, para dar 

mais interatividade da criança e a máquina. 

Como objetivo do trabalho discutiu-se as percepções dos atores que 

participaram diretamente ou indiretamente da pesquisa de um conjunto de ações 

que fazem uso de jogos digitais educativos, propondo alterar a realidade escolar e 

social do local. A partir das experiências obtidas, propõe-se ações que possam 

servir de sugestão a diretores de escola, professores, alunos e seus pais de modo 

que se atinja o desenvolvimento local, especificamente o escolar e o social. 

A revisão da literatura mostrou que o Brasil possui um dos piores 

números do mundo em relação aos indicadores escolares como evasão, 

absenteísmo e desempenho. Os objetivos a serem alcançados propostos pelo 

Estado também não são nada significativos para o desenvolvimento em suas 

dimensões sociais e educacional. 

Além disso, mostrou também a importância da participação da 

sociedade para o desenvolvimento local, principalmente estando na escola junto 

com os educadores, buscando sempre novas práticas para motivação dos alunos. 

O trabalho alcançou seu objetivo principal através das entrevistas 

realizadas com os atores. Todos eles foram enfáticos e disseram que as oficinas de 

jogos digitais aplicadas na escola geram motivação e vontade dos alunos a 
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participarem mais da vida escolar, podendo contribuir para a melhora dos 

indicadores estudados e ajudando os alunos a ficarem menos tempo na rua. 

Vale ressaltar a entrevista da diretora da escola em que ela coloca que 

o resultado positivo obtido se deu principalmente pela experiência do pesquisador 

envolvido pois as oficinas foram cuidadosamente aplicadas e acompanhadas 

adequadamente. Para que novas propostas de oficinas de jogos digitais aconteçam, 

o mesmo cuidado deve-se com a preparação do ambiente e que se tenha 

conhecimento de jogos digitais, pois pode-se acontecer diversão sem aprendizado. 

Com os resultados apresentados pode-se melhorar os indicadores 

educacionais citados neste trabalho, além de realmente proporcionar aos alunos o 

que rege a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e Adolescente, em que as 

escolas devem visar o pleno desenvolvimento e preparo para o exercício da 

cidadania e qualificação para o mercado de trabalho, promovendo um futuro melhor 

e uma sociedade mais igualitária. 

O principal ponto analisado foi a motivação e alegria das crianças por 

participarem das oficinas e também de crianças que não participaram, esperando o 

momento de serem chamadas para jogar. Atividades lúdicas em que as crianças 

podem aprender brincando, trazem um ambiente escolar diferenciado, atraindo 

alunos mesmo em horários que não são de aula, para a escola, tirando-os da rua e 

proporcionando conhecimento. 

Ao final da pesquisa buscou-se propor ações para as escolas e todos 

que participam do ambiente escolar. O videogame e o jogo aplicado nessa pesquisa 

foram doados a escola com o objetivo de que ela continue aplicando as oficinas e 

motivando os seus alunos com atividades que possam contribuir para o 

desenvolvimento local em suas dimensões social e educacional. 

Esta pesquisa mostrou a percepção dos atores alunos, professores, 

diretora e pais em relação a aplicação de oficinas de jogos digitais. O pesquisador 

teve a mesma percepção de todos os atores, pois no momento em que jogava com 

as crianças percebia-se o quanto elas se divertiam e também aprendiam. A cada 

novo jogo elas tentavam se superar e alcançar melhores resultados, e o pesquisador 

percebeu a motivação dos alunos.  
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Nos momentos em que finalizava o dia das oficinas, todos já 

perguntavam quando o pesquisador iria voltar, para eles pudessem participar 

novamente, ou seja, não queriam faltar neste dia. Na percepção do pesquisador as 

oficinas podem contribuir para a diminuição da evasão escolar, do absenteísmo, 

motivando os alunos e consequentemente melhorando seu desempenho. 

Uma outra contribuição deste trabalho é deixar uma discussão do 

desenvolvimento local provocado pela aplicação correta de jogos digitais 

educacionais em uma escola de ensino fundamental.  

Outros trabalhos encontrados na literatura e ilustrados na pesquisa, 

aplicam jogos digitais procurando discutir e enfatizar apenas a contribuição destes 

para o aperfeiçoamento do processo ensino aprendizagem. Além disso não 

discutem os indicadores como de evasão e absenteísmo e não discutem tirar 

crianças da rua e trazer para a escola. Somente o trabalho de Correa (2008) 

mostrou a participação de um ator da família, mas não enfatizou o resultado 

alcançado fora da escola. 

Para trabalhos futuros sugerimos a aplicação de jogos digitais 

educativos em outras plataformas como tablets, smartphones e quem sabe com 

fliperama. Esses tipos de jogos se tornam inovadores quando aplicados nessas 

plataformas que fazem parte do dia a dia das crianças. 
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APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIOS DE PESQUISA COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO 
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG 

 

Nome da Escola:  

Nome do Professor:  

Titulação:  

Ano em que os alunos estudam: 

Média de idade dos alunos:  

Período:  

Disciplinas ministradas:  

Existem outros professores para esta turma? Caso sim, qual disciplina? 

Qual o perfil da turma?  

Além dos métodos tradicionais de ensino, você pratica algum outro diferenciado em 
suas aulas?  

Quais os materiais utilizados em sala de aula? Ex. jornais, revistas, quadrinhos e 
etc. 

Existe alguma interação entre as disciplinas ministradas nesta turma? 

Na sua opinião a criança desenvolve melhor com os métodos teóricos ou com 
brincadeiras que estimulam o conhecimento?  

Qual o seu conhecimento em jogos educativos?  

O que você professor consideram como jogos educativos? Quais os problemas que 
enfrentam o fazer uso dessa ferramenta?  

Você já aplicou algum jogo em suas aulas? Caso sim, qual o jogo e o resultado 
alcançado? Caso não, você acredita que possa contribuir para o desenvolvimento da 
criança? 

De que forma é possível fazer do jogo uma estratégia didática para o ensino? 

Qual o seu conhecimento em informática. 

Qual o conhecimento dos alunos em informática? 

Você conhece jogos educativos digitais? Caso sim, já aplicou em sala de aula? 

Qual a sua opinião sobre jogos educativos digitais no desenvolvimento do aluno? 
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Você acredita que nas aulas de informática, se forem aplicados jogos educativos 
digitais, interagindo com as demais disciplinas, poderíamos criar um projeto e 
proporcionar desenvolvimento educacional na rede municipal de São Sebastião do 
Paraíso? 

Você deseja participar dessa pesquisa?  

Você conhece o software educacional tipo Linux Educacional, Edubuntu, páginas de 
internet, entre outros? 

Quais disciplinas você sugeria que seja aplicada a pesquisa? 

Qual os resultados você acha que podemos alcançar de acordo com o perfil da 
turma? 
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APÊNDICE B 

 

QUESTIONÁRIOS DE PESQUISA COM OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM 
DA PESQUISA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HILDA BORGES PEDROSA 

NA CIDADE DE SÃO SEBASTIAO DO PARAÍSO-MG 

 

Que ano você ministra suas aulas?  

Qual disciplina você ministra 

Qual o comentário dos alunos quando chegaram em sala de aula?  

Qual a atitude dos outros colegas que até o momento não participaram dos jogos?  

Você acha que jogando frequentemente esses jogos o desempenho dos alunos 
poderia melhorar nas aulas?  

Qual sua opinião sobre os jogos digitais poderem ajudar a diminuir o abandono dos 
alunos do ensino fundamental? 

Qual sua opinião sobre os jogos digitais poderem ajudar na melhora do desempenho 
dos alunos do ensino fundamental gerando menos reprovação? Justifique. 

Pelos comentários dos alunos, qual sua opinião sobre a ferramenta aplicada na 
pesquisa como apoio ao professor, ser um diferencial para diminuir o abandono dos 
alunos, melhorando o seu desempenho e com isso diminuir as reprovações? 
Justifique. 

Com mais alunos nas escolas e menos reprovas, qual sua opinião sobre os jogos 
aplicados poderem fazer um diferencial para os alunos, gerando desenvolvimento 
para ele e também para toda a sua localidade? Justifique. 
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APÊNDICE C 

 

QUESTIONÁRIOS DE PESQUISA COM OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA 
PESQUISA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HILDA BORGES PEDROSA NA 

CIDADE DE SÃO SEBASTIAO DO PARAÍSO-MG 

 

Qual a sua idade?  

Que ano você frequenta?  

Qual a sua primeira impressão quando viu o videogame?  

Você tem videogame em casa? 

Caso sim, já jogou com o objetivo de melhorar seu aprendizado em alguma 
disciplina da escola? 

O que achou dos jogos, comparando com os jogos que vocês costumam jogar na 
escola?  

Achou difícil?  

Você acha que jogando frequentemente esses jogos pode melhor aprender o 
conteúdo e consequentemente seu desempenho poderia melhorar nas aulas?  

Quando terminou o jogo e você voltou para a sala de aula e contou para os colegas 
o que eles acharam?  

E sua professora o que falou? 

Os alunos que não fazem parte do projeto ficaram sabendo dos jogos? O que eles 
disseram?  

Você comentou em casa com alguém da sua família sobre os jogos? Caso sim como 
foi a conversa?  

Você se sente mais motivado e interessado em ir para as aulas quando tem alguma 
atividade prática de jogos como essa? 
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APÊNDICE D 

 

QUESTIONÁRIOS DE PESQUISA COM A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA HILDA BORGES PEDROSA NA CIDADE DE SÃO SEBASTIAO DO 

PARAÍSO-MG 

 

Qual sua opinião sobre os jogos digitais poderem diminuir o abandono dos alunos do 
ensino fundamental? 

Qual sua opinião sobre os jogos digitais poderem melhorar o desempenho dos 
alunos do ensino fundamental gerando menos reprovação? Justifique. 

Pelos comentários dos alunos, qual sua opinião sobre a ferramenta aplicada na 
pesquisa como apoio ao professor, seria um diferencial para diminuir o abandono 
dos alunos, melhorar o seu desempenho e com isso diminuir as reprovações? 
Justifique. 

Com mais alunos nas escolas e menos reprovas, qual sua opinião sobre os jogos 
aplicados pode fazer um diferencial para os alunos, gerando desenvolvimento para 
ele e também para toda a sua localidade? Justifique. 

Qual o comentário dos professores dos alunos que participaram da pesquisa?  

Houve comentários dos outros professores que não tiveram alunos que participaram 
da pesquisa? 

Algum outro profissional que trabalha na escola fez comentários sobre os jogos 
aplicados? Qual profissional e qual comentário?  

Qual o comentário dos alunos em relação aos jogos aplicados?  

Qual a atitude dos outros colegas que até o momento não participaram dos jogos?  

Você acha que jogando todos os dias esses jogos o desempenho dos alunos 
poderia melhorar nas aulas? 
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APÊNDICE E 

 

QUESTIONÁRIOS DE PESQUISA COM OS PAIS DOS ALUNOS QUE 
PARTICIPARAM DA PESQUISA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HILDA 

BORGES PEDROSA NA CIDADE DE SÃO SEBASTIAO DO PARAÍSO-MG 

 

Qual a sua idade? 

Quantas pessoas moram na sua casa? 

Qual a renda da família? 

Qual o seu grau de escolaridade? E os demais da família? 

Quais eletrônicos você tem na sua casa? 

Você tem videogame? 

Caso sim, qual jogos você tem? 

Seus filhos costumam jogar? 

Como ele é na escola? Gosta de ir ou tem que ficar insistindo? 

Ele comentou algo sobre os jogos digitais que ele participou na escola? 

Caso sim, qual sua opinião? 

Você compraria jogos para o vídeo game que pudessem influenciar seus filhos a ir 
na escola e ter um melhor desempenho? 

Qual sua opinião sobre os jogos digitais poderem influenciar positivamente no 
desempenho acadêmico do seu filho? Entender melhor a matéria. 

Qual sua opinião sobre os jogos digitais poderem influenciar positivamente na 
motivação de seu filho participar das aulas? 

Qual sua opinião sobre os jogos digitais poderem influenciar positivamente na 
evasão, reprovação e notas de modo geral? 

Qual a sua opinião sobre a localidade onde moram? Existe criminalidade? 

Qual a maneira de mudarmos essa realidade? 
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APÊNDICE F 

 

RESPOSTA DA PESQUISA COM OS PAIS DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA 
PESQUISA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HILDA BORGES PEDROSA NA 
CIDADE DE SÃO SEBASTIAO DO PARAÍSO-MG 

 

Pai e avó do aluno D 

Qual a sua idade? 34 anos e 48 anos 

Quantas pessoas moram na sua casa? 5 pessoas e 3 pessoas 

Qual a renda da família? 3mil e 2 salários 

Quais eletrônicos você tem na sua casa? Computador = computador 

Você tem videogame? Sim 

Caso sim, qual jogos você tem? Jogava - futebol 

Como ele é na escola? Gosta de ir ou tem que ficar insistindo? 

Pai: Ele gosta de vim a escola e pelo que as professoras falam ele é um bom aluno 

Ele comentou algo sobre os jogos digitais que ele participou na escola? 

Pai: Se comentou foi com a mãe, para mim é meio corrido então se comentou foi com a mãe. 

Avó: ele vai em casa final de semana porque não gosta de faltar. Durante a semana ele fica no 
projeto, ele gosta muito da escola, ele comentou que tem jogos, mas não específico desses 
jogos 

Qual sua opinião sobre os jogos digitais poderem influenciar positivamente no desempenho 
acadêmico do seu filho? Entender melhor a matéria. 

Pai: eu a princípio não falo por não saber o que é o jogo, mas se foi para melhoria, tudo que 
for para melhoria é bom. 

Qual sua opinião sobre os jogos digitais poderem influenciar positivamente na motivação de 
seu filho participar das aulas? 

Avó: com certeza, criança hoje em dia gosta é disso, os jogos eletrônicos, eu acho que seria 
um incentivo e até mesmo para a irmã que estuda aqui, também seria bom.  

Qual sua opinião sobre os jogos digitais poderem influenciar positivamente na evasão, 
reprovação e notas de modo geral?  

Avó: sim, seria um incentivo maior, principalmente jogos educativos que seriam 
interessantes. 

Pai: reduziria bem a criminalidade, porque criança na rua só aprende coisa ruim 
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Qual a sua opinião sobre a localidade onde moram? Existe criminalidade? 

Pai: fala que não tem estaria mentindo, porque isso tem em toda parte, agora sobre nível 
social é bem devagar e financeiramente é um bairro que podemos dizer médio. Quase todos 
trabalham, tem sua família, tem seu emprego. 

Qual a maneira de mudarmos essa realidade? 

Pai: é seria muito bom, projeto de lazer, igual a área em cima da escola, mal-acabada começar 
um trabalho, poderia fazer parque para escola, quadra, para disputar um campeonato, pratica 
um esporte, utilizar essa área para a escola 

 

Avó: as crianças tendo uma atividade na escola elas vão crescer em outro ritmo que ficar na 
rua, porque na rua só vai aprender o que não presta. A maioria dos pais trabalham, a gente 
sabe de crianças que não tem com quem ficar e estando na escola só vai aprender coisa boas. 
Além do esporte. 

 

Avó da aluna F, mora com ela avó 

Qual a sua idade? 54 

Quantas pessoas moram na sua casa? 6 

Qual a renda da família? 2000 mil 

Qual o seu grau de escolaridade? E os demais da família? Primeiro completo - ninguém 
formou em casa no ensino fundamental 

Você tem videogame? 

Não, apenas celular e computador. 

Caso sim, qual jogos você tem? Jogo de menininha, igual tem uma neta de 6 anos, desafio, 
moranguinho. 

Como ele é na escola? Gosta de ir ou tem que ficar insistindo? 

Ela gosta de escola, tanto que ela faz até o projeto, ela que quis participar.  

Ele comentou algo sobre os jogos digitais que ele participou na escola? 

Ela disse que é interessante que fica mais fácil combinar uma coisa com a outra.  

Caso sim, qual sua opinião? 

Seria bom, que iria desenvolver mais a mente deles, principalmente pela matemática que é 
uma matéria mais puxada, mais difícil na cabecinha deles. E com o jogo se torna um pouco 
mais fácil, na brincadeira irá aprender. 

Qual sua opinião sobre os jogos digitais poderem influenciar positivamente no desempenho 
acadêmico do seu filho? Entender melhor a matéria. 

Sim, melhoraria o desempenho 
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Qual sua opinião sobre os jogos digitais poderem influenciar positivamente na evasão, 
reprovação e notas de modo geral? 

Eu acho que sim, principalmente aqui que é bairro, são pessoas assim, como posso dizer, com 
menos recurso, tendo uma atividade assim diferente, porque nem todos têm em casa, vai vim 
para a escola, vai ter mais interesse na escola através dos joguinhos para eles, porque nem 
todos têm. Ai na escola tendo eles vão querer vim para brincar. 

Qual a sua opinião sobre a localidade onde moram? Existe criminalidade? 

O bairro é bom, o nível social já é mais baixo. Já a criminalidade tem bastante, se falar para 
você que é um bairro assim sossegado eu estaria mentindo para você. Principalmente aqui 
mais para o fundo, no começo é mais sossegado. Quer dizer colocando uma atividade dessa já 
ajuda, os meninos ficam no campinho e aprende coisa errada, aqui dentro já ficaria melhor. vc 
entendeu como é, acho que seria uma maneira de tirar da rua. Poderia mudar um pouco a 
realidade das crianças. 

Qual a maneira de mudarmos essa realidade? 

As vezes tem muito molequinho, aí você já vê fazendo coisas erradas, você entendeu? Aí está 
lá no meio, quer dizer quem está vendo está aprendendo, se aquele pode e está fácil, porque 
eu não posso, eu também quero. Na minha mente eu penso assim. Porque hoje em dia a droga 
está feio o negócio. 

 

Mãe da aluna C 

Qual a sua idade? 34 

Quantas pessoas moram na sua casa? 4 

Qual a renda da família? 1500 

Qual o seu grau de escolaridade? E os demais da família? Ensino fundamental completo  

Quais eletrônicos você tem na sua casa? tablet 

Você tem videogame? Sim 

Caso sim, qual jogos você tem? 

Tenta dar uma controlada, a gente tenta que eles ficam em jogos mais de criança, mas eles 
gostam de adulto, meu marido gosta muito, então as vezes eles jogam de adulto. Tentamos 
controla, mas a menina não gosta muito de videogame, gosta mais de jogos de menina 

Como ele é na escola? Gosta de ir ou tem que ficar insistindo? 

A minha filha adora aula, ela faz o projeto por conta dela, eu trabalho em casa, então não 
tinha necessidade de ela vir, mas ela gosta tanto e a diretora disse que como ela trabalha 
poderia estar indo. 

Ela é aluna comportada, alunos que dão trabalho não é muito bom ficar no projeto. O dia que 
ela falta ela morre, tem dias que ela chora para vim, mais é bom, gostar de escola é bom. 
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Ele comentou algo sobre os jogos digitais que ele participou na escola? 

Comentou, inclusive ela pediu para comprar porque não tem o Xbox, é então ela pediu de 
presente de natal um videogame Xbox, a gente vai conversar com o pai para ver se compra de 
natal. Aí mãe adorei porque a gente brinca e faz isso e falou todos os detalhes do dia em que 
ela jogou sabe. Ela gostou muito. 

Caso sim, qual sua opinião? 

Eu achei um projeto muito bom, assim, porque ajudou em todas as áreas sabe, que ela tinha 
um pouco de dificuldade ajudou, e incluindo tudo, ela foi sobressaindo em todas as áreas, ela 
já era boa e melhorou mais ainda. 

Você compraria jogos para o vídeo game que pudessem influenciar seus filhos a ir na escola e 
ter um melhor desempenho? 

Isso, porque assim, como é muito detalhista ela foi falando, olha mãe a gente brincou assim, 
assim, eu fiz isso, isso, assim ajudou a abrir mais a mente. 

Qual sua opinião sobre os jogos digitais poderem influenciar positivamente na motivação de 
seu filho participar das aulas? 

Então, já o meu outro menino não gosta muito de escola, mas gosta muito de videogame, 
então eu acho que isso incentivaria ela a vir mais para a escola, assim, um incentivo a mais. 
Eu creio que seria um incentivo muito bom 

Qual sua opinião sobre os jogos digitais poderem influenciar positivamente na evasão, 
reprovação e notas de modo geral? 

Qual a sua opinião sobre a localidade onde moram? Existe criminalidade? 

A criminalidade está quase que geral na cidade toda, até que aqui na escola já entraram e 
roubaram algumas coisas, por ser uma escola pequena eu acho ela maravilhosa, porque quanto 
menos aluno mais atenção para os alunos. Uma escola muito grande você dá atenção mais não 
aquela. Então eu gosto muito e não tenho nenhuma reclamação. As dificuldades que meus 
filhos sempre tiveram eles sempre ajudaram, tentaram resolver os problemas, toda criança tem 
seu probleminha de escola, meu menino não gostava, não queria vir, era um sacrifico para 
vim, e as professoras conversaram com ele, deram um jeitinho, agora ele vem sem chorar, 
porque ele vinha chorando nos gritos, agora ele já consegue vir, tranquilo, não chora mais, 
reclama, mas já consegue vim mais tranquilo, então assim, o bairro também não é muito 
grande, então diminui um pouco os problemas, já a questão financeira, é complicado, por ser 
pequeno a prefeitura não preocupa muito, então tem a parte boa e ruim de ser pequeno, grande 
o estado preocupa mais, mas assim, no todo eu gosto muito daqui. 

Qual a maneira de mudarmos essa realidade? 

Então a gente sempre ouve falar de projeto, como eu trabalho em casa, nunca coloquei minha 
filha no projeto então dava para conciliar os dois. Até ela fazer bale o ano passado aí tive que 
sair para comprar alguns produtos e ela tinha que fazer trabalho e não tenho computador em 
casa, então ela fica no projeto e aconteceu dela ficar nesse dia. AI depois eu vi a grandeza do 
projeto. Se todas as mães tivessem consciência do que é o projeto acho que todas elas trariam 
os filhos, porque ajudam eles em todas as áreas, ajuda em comportamento em casa, nota, 
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melhora tudo, nessa escola é muito bom o projeto. A questão do videogame no projeto, creio 
que traria os que não querem participar, o videogame está em todas as crianças, digamos 
100%, todas elas têm acesso a algum tipo de jogo, então meu filho o ano passado eu tentei 
colocar ele no projeto, porque é bom, e como ele gosta muito, muito de videogame, se tivesse 
uma área de videogame eu acho que ele viria, ele gosta demais, já abre o olhinho já pensa no 
jogo. 

  



141 
 

APÊNDICE G 

 

RESPOSTA DA PESQUISA COM DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL 
PROFESSORA HILDA BORGES PEDROSA NA CIDADE DE SÃO SEBASTIAO DO 
PARAÍSO-MG 

 

Qual sua opinião sobre os jogos digitais poderem diminuir o abandono dos alunos do ensino 
fundamental? 

Sim, podem diminuir o abandono. As escolas estão poucos atrativas, vivemos hoje na era 
digital e é necessário que as escolas se adaptem para isso. Mas infelizmente o município e o 
estado não se preocupam muito com isso. A maioria das escolas não tem estrutura nenhuma 
para diversificar as aulas. 

Qual sua opinião sobre os jogos digitais poderem melhorar o desempenho dos alunos do 
ensino fundamental gerando menos reprovação? Justifique. 

Com certeza melhoram o desempenho dos alunos, pois é algo ligado a realidade deles. Porém 
é necessário estarem ligados a grade escolar, dentro da necessidade de ano escolar. Também é 
necessária estrutura na escola, como laboratório de informática e pessoal capacitado. 

Pelos comentários dos alunos, qual sua opinião sobre a ferramenta aplicada na pesquisa como 
apoio ao professor, seria um diferencial para diminuir o abandono dos alunos, melhorar o seu 
desempenho e com isso diminuir as reprovações? Justifique. 

Com certeza é uma ferramenta muito boa, desde que tenha professores capacitados para o 
trabalho, se não pode cair na parte de diversão sem aprendizagem. 

Seria com certeza um diferencial, onde os alunos aprenderiam com muito mais prazer. 

Com mais alunos nas escolas e menos reprovas, qual sua opinião sobre os jogos aplicados 
pode fazer um diferencial para os alunos, gerando desenvolvimento para ele e também para 
toda a sua localidade? Justifique. 

Os alunos estando mais tempo na escola com consequentemente aprende mais e com isso 
pode levar qualidade de vida as famílias, com melhor instrução 

A permanência da escola traz menos crianças pelas ruas, mas instrução para conseguir 
melhores empregos. 

As coisas estão interligadas. 

Qual o comentário dos professores dos alunos que participaram da pesquisa?  

Os comentários dos professores foram os melhores possíveis. 
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Relataram que os alunos estavam empolgados, que queriam melhorar no próximo jogo, que 
não iriam faltar para não perder. Melhoraram a autoestima, o raciocínio e a memorização. 
Tudo isso beneficia a aprendizagem que é o foco das escolas. 

Houve comentários dos outros professores que não tiveram alunos que participaram da 
pesquisa? 

Sim, tivemos professores questionando porque não iriam participar, se iam implantar para o 
próximo ano. 

Algum outro profissional que trabalha na escola fez comentários sobre os jogos aplicados? 
Qual profissional e qual comentário?  

Sim, tivemos a bibliotecária da escola perguntando se não podia fazer esse tipo de aula nos 
seus horários, vamos pensar em uma forma de dar continuidade em algumas aulas, com jogos 
desse tipo. 

Mas acho pouco provável, pois não temos nenhum recurso como um laboratório de 
informática. 

Qual o comentário dos alunos em relação aos jogos aplicados?  

Os alunos gostaram muito, ficaram eufóricos a cada aula, a cada novidade. Também 
presenciei alguns alunos repensando sobre o que erraram e como poderiam melhorar. 

Qual a atitude dos outros colegas que até o momento não participaram dos jogos?  

Questionavam a todo momento o “porque” de ainda não terem participado. Pois escutavam os 
comentários entusiasmados dos que estiram participando. 

Você acha que jogando todos os dias esses jogos o desempenho dos alunos poderia melhorar 
nas aulas? 

Sim, poderiam melhorar bastante, porque tudo que é feito com prazer gera aprendizagem. E 
hoje o mundo gira em torno do digital. Mas penso também estar um pouco longe de algumas 
escolas, que faltam estrutura e capacitação para os professores. Não é uma coisa muito 
simples para professores acostumados com quadro e giz. 
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APÊNDICE H 

 

RESPOSTA DA PESQUISA DOS ALUNOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HILDA BORGES PEDROSA NA CIDADE DE 
SÃO SEBASTIAO DO PARAÍSO-MG 

 

Aluno A  

Qual a sua idade? 10 anos 

Que ano você frequenta? 5º ano 

Qual a sua primeira impressão quando viu o videogame?  

Quando vi o vídeo game achei da hora 

Você tem videogame em casa? Não 

Que tipo de jogos você costuma jogar? Só jogos de futebol, corrida, nada de educativo 

O que achou do jogo? Muito diferente, bom. 

Achou difícil? Achei alguns jogos difíceis 

Gostaria de jogar mais vezes na escola? É bom que não vai para rua 

Você acha que jogando frequentemente esses jogos pode melhor aprender o conteúdo e 
consequentemente seu desempenho poderia melhorar nas aulas? 

Poderia me ajudar sim, jogo do relógio para quem não sabe 

Quando terminou o jogo e você voltou para a sala de aula e contou para os colegas o que eles 
acharam? 

Contei para os amigos e alguns ficaram nervosos porque não foi, sentiram muita vontade de 
jogar 

E sua professora o que falou? Perguntou se foi bom 

Você comentou em casa com alguém da sua família sobre os jogos? Caso sim como foi a 
conversa? Não 

Você se sente mais motivado e interessado em ir para as aulas quando tem alguma atividade 
prática de jogos como essa? Hoje faltaram vários alunos, eles faltariam se fossemos jogar? 

Não ia falta, todos viriam jogar. 

 

Aluna B  
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Qual a sua idade? 10 anos 

Que ano você frequenta? 4º 

Qual a sua primeira impressão quando viu o videogame? Gostei quando vi 

Você tem videogame em casa? Tenho 

Caso sim, já jogou com o objetivo de melhorar seu aprendizado em alguma disciplina da 
escola? Futebol por causa do meu pai 

O que achou dos jogos, comparando com os jogos que vocês costumam jogar na escola? 
Gostei muito 

Achou difícil? Não achei muito difícil 

Você acha que jogando frequentemente esses jogos pode melhor aprender o conteúdo e 
consequentemente seu desempenho poderia melhorar nas aulas? Sim, também acho que 
poderia me ajudar  

 

Aluna C  

Qual a sua idade? 10 anos 

Que ano você frequenta? 5º 

Qual a sua primeira impressão quando viu o videogame?  

Nunca tinha jogado, era de continha aí achei ruim, quando soube de tabuada também achei 
ruim, mas quando viu que era Xbox achou legal. 

Você tem videogame em casa? Tenho videogame, do meu irmão só que ele não gosta que eu 
jogue. 

Achou difícil? Achei difícil, alguns por não ser bom de continha, mas gostei muito 

Você acha que jogando frequentemente esses jogos pode melhor aprender o conteúdo e 
consequentemente seu desempenho poderia melhorar nas aulas? Tem continha poderia ajudar 
sim 

Quando terminou o jogo e você voltou para a sala de aula e contou para os colegas o que eles 
acharam? 

Ficou morrendo de inveja e ficou brigando com a tia pedindo para ir. 

E sua professora o que falou? Perguntou como tinha sido, que isso é muito bom para 
memorizar. 

 

Aluno D 

Qual a sua idade? 11 

Que ano você frequenta? 5 
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Qual a sua primeira impressão quando viu o videogame? Muito bom 

Você tem videogame em casa? Tem, play 2 

Caso sim, já jogou com o objetivo de melhorar seu aprendizado em alguma disciplina da 
escola? Futebol corrida 

O que achou dos jogos, comparando com os jogos que vocês costumam jogar na escola?  

Achei que é bom e ajuda nós a raciocinar mais rápido 

Achou difícil?  Não muito 

Você acha que jogando frequentemente esses jogos pode melhor aprender o conteúdo e 
consequentemente seu desempenho poderia melhorar nas aulas?  Muito 

Quando terminou o jogo e você voltou para a sala de aula e contou para os colegas o que eles 
acharam?  

Eles perguntaram o que tinha feito, falei e disse que eles também iam e eles acharam bom 

E sua professora o que falou? Perguntou o que tinha aprendido e disse que ensinou nós a 
raciocinar mais rápido e ajudou nas contas 

Os alunos que não fazem parte do projeto ficaram sabendo dos jogos? O que eles disseram?  
Não 

Você comentou em casa com alguém da sua família sobre os jogos? Caso sim como foi a 
conversa?  

Contei para minha mãe e pai e disseram que acharam bom, disse que era jogo de matemática 

Você se sente mais motivado e interessado em ir para as aulas quando tem alguma atividade 
prática de jogos como essa? 

Eu não, eu quando falto é bem as vezes, quando vou no médico, mas para os que faltam aí 
eles vai ficar interessado e vai vim. 

 

Aluna E 

Qual a sua idade? 10 

Que ano você frequenta? 4 

Qual a sua primeira impressão quando viu o videogame? Uai, gostei para participar e aprender 

Você tem videogame em casa? Não 

Caso sim, já jogou com o objetivo de melhorar seu aprendizado em alguma disciplina da 
escola? Não tem nem celular em casa 

O que achou dos jogos, comparando com os jogos que vocês costumam jogar na escola?  
Legal 

Achou difícil? Achei fácil 
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Você acha que jogando frequentemente esses jogos pode melhor aprender o conteúdo e 
consequentemente seu desempenho poderia melhorar nas aulas?  

Sim, poderia melhorar em continha 

Quando terminou o jogo e você voltou para a sala de aula e contou para os colegas o que eles 
acharam?  

Não comentei com ninguém 

Você comentou em casa com alguém da sua família sobre os jogos? Caso sim como foi a 
conversa?  

Não 

Você se sente mais motivado e interessado em ir para as aulas quando tem alguma atividade 
prática de jogos como essa? 

Uhum 

 

Aluna F 

Qual a sua idade? 10 

Que ano você frequenta? 5 

Qual a sua primeira impressão quando viu o videogame? Legal 

Você tem videogame em casa? Não 

O que achou dos jogos, comparando com os jogos que vocês costumam jogar na escola?  

Achei um pouco complicado e legal 

Você acha que jogando frequentemente esses jogos pode melhor aprender o conteúdo e 
consequentemente seu desempenho poderia melhorar nas aulas?  

Poderia ajudar a ficar mais fácil para fazer as coisas dentro da sala 

Quando terminou o jogo e você voltou para a sala de aula e contou para os colegas o que eles 
acharam?  

Não 

E sua professora o que falou? 

Falei que foi legal e difícil, que queria jogar de novo, foi divertido 

Os alunos que não fazem parte do projeto ficaram sabendo dos jogos? O que eles disseram?  

Não 

Você comentou em casa com alguém da sua família sobre os jogos? Caso sim como foi a 
conversa?  

Contou para minha vó e disse que é bom pois aprende mais 



147 
 

Você se sente mais motivado e interessado em ir para as aulas quando tem alguma atividade 
prática de jogos como essa? 

Falto só um pouco, mais quando vou ao médico ou sair com minha vó, tem vários alunos que 
faltam. Podia ajudar os meninos a não faltar pois ia gostar mais da aula e não ia faltar. 

 

Aluno G 

Qual a sua idade? 11 

Que ano você frequenta?  5 

Qual a sua primeira impressão quando viu o videogame? Legal, gostei 

Você tem videogame em casa? Não tem, celular 

Caso sim, já jogou com o objetivo de melhorar seu aprendizado em alguma disciplina da 
escola? Jogos de surf, nada de educativo 

O que achou dos jogos, comparando com os jogos que vocês costumam jogar na escola?  

Achei legal e difícil 

Você acha que jogando frequentemente esses jogos pode melhor aprender o conteúdo e 
consequentemente seu desempenho poderia melhorar nas aulas?  Podia 

Quando terminou o jogo e você voltou para a sala de aula e contou para os colegas o que eles 
acharam?  

Contei, falei que tinha um joguinho legal, que jogou uns 5 joguinhos e aí falei para os outros 
também iriam. 

Você comentou em casa com alguém da sua família sobre os jogos? Caso sim como foi a 
conversa?  

Falei para meu irmão e mãe, todo mundo que estava em casa, falei que joguei no Xbox que 
tinha um joguinho muito difícil lá. 

Você se sente mais motivado e interessado em ir para as aulas quando tem alguma atividade 
prática de jogos como essa? 

Sou um pouco preguiçoso, mas não falto muito, mas o dia que estou com preguiça. Se fosse 
aula de jogo não iria faltar. Eu acho que eles poderiam parar de falta um pouco pois gostam de 
jogar 
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APÊNDICE I 

 

RESPOSTA DA PESQUISA DOS PROFESSORES DOS ALUNOS PARTICIPANTES 
DAS OFICINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HILDA BORGES PEDROSA 
NA CIDADE DE SÃO SEBASTIAO DO PARAÍSO-MG 

 

Professora 5º ano 

Que ano você ministra suas aulas? 5º ano 

Qual o comentário dos alunos quando chegaram em sala de aula?  

Então porque os jogos geralmente para eles já são bem interessante, puxa mais assim a 
percepção dele tanto para trabalhar matemática, português é bem mais interessante e 
comentaram sim, que foi muito legal e gostaram. 

 Qual a atitude dos outros colegas que até o momento não participaram dos jogos?  

Comentaram que queriam ter participado, porque os outros comentaram que foi muito legal e 
alguns comentaram que não participou pois não está no projeto, mas eles firam meio com 
vontade de ter feito. 

Você acha que jogando frequentemente esses jogos o desempenho dos alunos poderia 
melhorar nas aulas?  

Certamente porque é uma coisa que puxa a atenção deles, no cotidiano deles eles já convivem 
com a parte de jogos, trazer a realidade deles para dentro da sala de aula, para dentro da 
escola, porque faz parte do dia a dia deles. Nas escolas não tem e já fizesse programas 
voltados para a área pedagógica principalmente na matemática né, através dos jogos, 
principalmente videogame, eles podem aprender sem perceber que estão aprendendo, através 
dos jogos eles começam a adquirir conhecimento. 

Qual sua opinião sobre os jogos digitais poderem ajudar a diminuir o abandono dos alunos do 
ensino fundamental? 

Com certeza, né com certeza, porque hoje em dia tudo que envolve tecnologia é mais 
interessante para eles, pois estamos em uma era muito primitiva, que é quadro livro então 
assim essa parte assim, trazer para dentro da escola traria muito além de não ter mais evasão 
escolar ficaria interessante o aprendizado. 

Qual sua opinião sobre os jogos digitais poderem ajudar na melhora do desempenho dos 
alunos do ensino fundamental gerando menos reprovação? Justifique. 

Então igual te falei, trouxer esses jogos voltado para a área pedagógica mesmo, eles poderiam 
ajudar muito o professor regente de turma, porque se tornaria mais interessante para eles acho 
que seria uma maneira mais fácil de gravar na memória. 
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Com mais alunos nas escolas e menos reprovas, qual sua opinião sobre os jogos aplicados 
poderem fazer um diferencial para os alunos, gerando desenvolvimento para ele e também 
para toda a sua localidade? Justifique. 

Então porque aqui é uma comunidade que necessita de muita coisa, eu acho que o próprio 
desenvolvimento do aluno, já vai estar desenvolvimento a parte social dele em casa. Igual por 
exemplo a gente sempre tenta levar temas que ajudem eles a trabalhar essa parte social foram 
da escola, então acho assim se trouxer a tecnologia os jogos voltados para essa educação de 
conscientização e até ajudar os pais em casa trariam um benefício muito grande tanto para 
eles quanto pra famílias. 

 

Professora do 4º ano 

Que ano você ministra suas aulas? 4º ano 

Qual o comentário dos alunos quando chegaram em sala de aula?  

Elas disseram que gostaram muito pois foi produtivo e interessante, a aluna B que é uma 
criança de nível melhor se adaptou mais ao jogo então se sentou feliz, já a aluna E sentiu um 
pouco de dificuldade mais também feliz, porque ela necessita um pouco mais de assistência 
individualizada 

Qual a atitude dos outros colegas que até o momento não participaram dos jogos?  

Sentiram vontade de participar, perguntaram se ia ter novas oportunidades. 

Você acha que jogando frequentemente esses jogos o desempenho dos alunos poderia 
melhorar nas aulas?  

Com certeza os jogos com certeza vão facilitar a concentração eles teriam um raciocino mais 
rápido, então acho que ajuda muito 

Qual sua opinião sobre os jogos digitais poderem ajudar a diminuir o abandono dos alunos do 
ensino fundamental? 

Com certeza porque o jogo como diz, chama a atenção e o quadro e o giz acabam perdendo né 
enquanto a mídia os jogos vão facilitar e trazê-los para mais próximo da escola, então com 
certeza os jogos seriam fundamentais para que essa evasão não acontecesse. 

Qual sua opinião sobre os jogos digitais poderem ajudar na melhora do desempenho dos 
alunos do ensino fundamental gerando menos reprovação? Justifique. 

Eu penso que seria uma solução, com certeza ajudaria muito a diminuir ou quase que acabar, 
pois a gente trabalha com jogos com eles e o aprendizado é diferente né. Hoje não tem mais 
condição como foi no tempo que éramos criança de brincar na rua, com certeza ajudaria 
muito. 

Com mais alunos nas escolas e menos reprovas, qual sua opinião sobre os jogos aplicados 
poderem fazer um diferencial para os alunos, gerando desenvolvimento para ele e também 
para toda a sua localidade? Justifique. 
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Eu penso que com os jogos no contra turno, mesmo no turno, mas no contra turno, ia tirar 
essas crianças da rua, porque temos crianças que passam a tarde na rua e escuta eles falarem 
eu não venho na escola e fico o dia todo na rua, as mães saem para trabalhar e eles ficam, 
impossível né, com certeza seria pontos positivos. Segundo as crianças comentam muito sobre 
a criminalidade então seria assim um aproveitamento melhor da vidinha deles dentro da 
escola com certeza a gente estaríamos tirando desse caminho. 

 


