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“Reitero a necessidade de considerar o habitus um sistema 
flexível de disposição, não apenas resultado da 
sedimentação de uma vivência nas instituições sociais 
tradicionais, mas um sistema em construção, em constante 
mutação e, portanto, adaptável aos estímulos do mundo 
moderno...”  
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RESUMO 
 

A tecnologia tem sido frequentemente associada ao processo de ensino e 
aprendizagem e a sociedade está cada vez mais familiarizada com esta nova 
perspectiva, o que resulta na criação de novos hábitos digitais e rotinas para o ser 
humano, bem como em mudanças nas práticas relacionadas à educação na 
contemporaneidade. Compreender as concepções de professores, alunos, escola 
e família e o modo como a utilização de tecnologias em sala de aula têm sido 
considerados relevantes, além de auxiliar na discussão a respeito das vantagens, 
limitações e aplicações de práticas deste recurso na formação educacional. A 
utilização de recursos lúdicos e a aprendizagem promovida por meio de jogos 
digitais têm sido consideradas como importantes ferramentas, adequadas para a 
nova geração denominada “nativos digitais”, no entanto, podem representar um 
desafio para os educadores que ainda não se apropriaram dessas práticas. O 
objetivo deste estudo foi analisar o conhecimento e as percepções de alunos do 
curso de Pedagogia EaD em relação à atividade lúdica integrada às tecnologias 
digitais, assim como conhecer as experiências, hábitos lúdicos com jogos digitais 
e as percepções a respeito da utilização de tecnologias e jogos digitais na 
educação infantil. Para tanto, realizou-se uma pesquisa descritiva com dados 
quali-quantitativos, que contou com a participação de 310 alunos do curso de 
Pedagogia EaD, inscritos em um Programa de Iniciação Científica (PIC) EaD. Os 
dados foram coletados por meio de um questionário on-line com 13 questões 
estruturadas, abertas e fechadas, incluindo dados de caracterização da amostra e 
os eixos: tecnologia e jogos digitais na educação infantil; experiência e hábitos 
lúdicos com jogos digitais do aluno de Pedagogia EaD. Os resultados indicaram 
que, dos 310 respondentes, 67% concordavam com a utilização de jogos digitais 
pelas crianças e 94% afirmaram que este recurso pode promover o ensino e a 
aprendizagem se for mediado pelo professor. Observou-se uma preocupação 
quanto aos gêneros de jogos disponíveis e o controle ou a permissão dos pais. 
Em relação aos hábitos, 55% dos respondentes afirmaram utilizar-se de jogos 
digitais, dos quais 29% dedicavam até 4 horas semanais a esta prática. Foi 
possível concluir que o desenvolvimento de competências digitais bem como a 
discussão sobre os hábitos contemporâneos e práticas promotoras de 
aprendizagem podem ser úteis para os alunos do curso de Pedagogia em 
preparação para a sua atuação profissional. 
 
Palavras-chave: Ensino. Tecnologia. Jogos Digitais. Educação Infantil. Formação 
docente. Hábitos digitais. 
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ABSTRACT 
 

Technology has often been linked to the teaching and learning process and society 
is increasingly familiar with this new perspective, what results in the creation of 
new digital habits and routines for the human being, as well as changes in 
practices related to education in contemporary circumstances. Understand the 
conceptions of teachers, students, school and family and how the use of 
technologies in the classroom have been considered relevant, in addition to 
assisting in the discussion about the advantages, limitations and applications of 
practices of this resource in educational training. The use of ludic resources and 
the learning promoted through digital games have been considered as important 
tools, for the new generation called "digital natives", however, may pose a 
challenge for educators who have not yet appropriated these pratices. The aim of 
this study was to analyze the knowledge and perceptions of students of the EaD 
Education course in relation to ludic activity integrated with digital technologies, as 
well as knowing experiences, play habits with digital games and perceptions about 
the use of tecnology and digital games in child education. To this end, a descriptive 
research was conducted with quali-quantitative data, which had the participation of 
310 students of the EaD Education course, enrolled in an EaD Scientific Initiation 
Program (PIC). Data were collected through an online questionnaire with 13 
structured questions, open and closed, including sample characterization data and 
axes: technology and digital games in early childhood education; experience and 
ludic habits with digital games of the student of Education EaD. The results 
indicated that, of the 310 respondents, 67% agreed with the use of digital games 
for children and 94% stated that this resource can promote teaching and learning if 
it is mediated by the teacher. There was a concern about the sorts of available 
games and the control or the permission of the parents. In relation to the habits, 
55% of the respondents had affirmed to use themselves of digital games, of which 
29% dedicated up to 4 weekly hours to this practical. It was possible to conclude 
that the development of digital abilities as well as the quarrel on the habits 
contemporaries and practical promoters of learning can be useful for the pupils of 
the course of Education in preparation for its professional performance. 
 
Key-words: Teaching. Tecnology. Digital Games. Child Education. Docent 
Formation. Digital Habits. 
 

 

  



LISTA DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1 - Nível de Pesquisa   40 

Gráfico 2 - Quantidade de trabalhos publicados por ano   41 

Gráfico 3 - Idade dos participantes da pesquisa   50 

Gráfico 4 - Aplicativos/softwares/recursos computacionais que 
podem ser utilizados na escola para o processo de 
ensino e aprendizagem   56 

Gráfico 5 - Opinião dos participantes sobre idade adequada para 
utilização do jogo digital na escola   58 

Gráfico 6 - Jogo digital indicado pelos participantes   60 

Gráfico 7 - Tempo que os alunos jogam por semana   61 

Gráfico 8 - Respostas positivas em relação ao uso de jogos 
digitais no processo de ensino e aprendizagem   62 

Gráfico 9 - O que não fariam em um jogo virtual   64 

Gráfico 10 - Categorização das respostas sobre as características 
das quais não gosta   65 

Gráfico 11 - Característica do jogo virtual de que você mais gosta   75 

Gráfico 12 - Tempo de permanência no jogo além do que deveria   76 

 



LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1 - Gêneros de Jogos   29 

Quadro 2 - Características predominantes dos jogos   31 
 



LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1 - Descritores utilizados na pesquisa realizada na Base 
de Dados da CAPES   40 

Tabela 2 - Palavras-chave presentes nos 17 trabalhos 
encontrados na pesquisa na base de dados da 
CAPES   41 

Tabela 3 - Perfil dos estudantes de IES, no Brasil, em 2018   50 

Tabela 4 - Subgrupamento de Moralidade   65 

Tabela 5 - Estrutura do aparelho em que se joga o jogo   67 

Tabela 6 - Sentimentos   67 

Tabela 7 - Descontrole do comportamento   68 

Tabela 8 - Tipos de jogos   70 

Tabela 9 - Aspectos relacionados à atenção   71 

Tabela 10 - Aspectos financeiros   71 

Tabela 11 - Modos de interagir no jogo   72 

Tabela 12 - Segurança e privacidade Moralidade   73 

Tabela 13 - Estrutura e funcionamento do jogo   74 
 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem 

CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CEI - Centro de Educação Infantil 

CEP - Comitê de Ética em Pesquisa 

CGI - Comitê Gestor da Internet 

EaD - Educação a Distância 

ENEAD - Escritório de Negócios em Administração 

IA - Inteligência Artificial 

IES - Instituição de Ensino Superior 

Inep - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira 

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

PBM - Pesquisa Brasileira de Mídia 

PIC - Projeto de Iniciação Científica 

PPP - Projeto Político Pedagógico 

SETI - Secretaria de Estado da Ciência Tecnologia e Ensino Superior 

TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação 

UEL - Universidade Estadual de Londrina 

WWW - World Wide Web 
 
 
 



SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO   14 

1.1 Problema   21 

1.2 Objetivos   21 

1.3 Estrutura da dissertação   22 

2 ATIVIDADE LÚDICA: HÁBITOS, TECNOLOGIA E JOGOS 
DIGITAIS COMO EXPRESSÃO CONTEMPORÂNEA   23 

2.1 Atividade lúdica: novos hábitos a partir das tecnologias digitais   24 

2.2 Hábitos e Contemporaneidade: reflexões sobre os 
novos comportamentos humanos   31 

2.3 Pesquisas sobre tecnologias e hábitos lúdicos   39 

2.4 Formação docente e conhecimento sobre tecnologias e 
hábitos lúdicos   42 

3 MÉTODO   47 

3.1 Caracterização da pesquisa   48 

3.2 Locus e participantes da pesquisa   49 

3.3 Instrumentos de coleta de dados   51 

3.3.1 Procedimento para aplicação do questionário durante a 
participação do projeto PIC EaD   52 

3.4 Análises de dados   53 

4 RESULTADOS DA PESQUISA   54 

4.1 Percepções de alunos do curso de Pedagogia sobre o 
uso de tecnologias e jogos digitais na educação infantil   55 

4.2 Preferência ou hábitos dos alunos de Pedagogia em 
relação aos jogos digitais   59 

4.3 Algumas considerações   77 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   80 

REFERÊNCIAS   82 

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO   96 

ANEXO A - CARTA MODELO DE CONSENTIMENTO 
PARA PARTICIPAÇÃO DA PESQUISA 
CARTA ON-LINE   97 

 



14 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 
Fonte: O autor (2019). 

 

 

 

 
É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do 
novo que não pode ser negado ao acolhido só porque é novo, 
assim como o critério de recusa ao velho não é apenas 
cronológico. O velho que preserva sua validade, ou que encarna 
uma tradição, ou marca uma presença no tempo continua novo.  

Freire (1996) 
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Trilhei um caminho um tanto quanto diferente dos profissionais que chegam 

até aqui. Há cerca de dez anos tenho atuado diretamente no mercado de trabalho 

em diversas empresas como consultor comercial. As motivações do dia a dia se 

uniram ao desejo de me qualificar, levando-me a procurar a área acadêmica para 

aprimorar minha formação.  

Em 2012, concluí a graduação em Administração e iniciei a especialização 

em Marketing, Comunicação e Vendas, pela Unopar. Durante este período, 

desenvolvi trabalhos relacionados a micros e pequenas empresas, o que abriu 

portas para minha atuação como palestrante e consultor no Projeto Bom Negócio 

Paraná, em uma parceria entre a Secretaria de Estado da Ciência Tecnologia e 

Ensino Superior (SETI) e a Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

Participei de alguns projetos de extensão universitária, com foco sobretudo 

na atuação profissional, como o Escritório de Negócios em Administração 

(ENEAD) da Unopar e o Projeto de Assessoria de Tecnologia da Informação em 

Micros e Pequenas Empresas de Londrina, no entanto, ministrar palestras junto ao 

Projeto Bom Negócio Paraná despertou em mim o interesse pelo ensino, e 

possibilitou que me aproximasse da busca pela docência. 

Há cerca de três anos tenho atuado como tutor de diferentes cursos de 

graduação a distância e o contato com a área acadêmica me levou a conhecer o 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Metodologias para o Ensino de 

Linguagens e suas Tecnologias. Ingressei no programa com o objetivo de iniciar 

no meio de pesquisas científicas sobre tecnologia para contribuir com o ensino e a 

aprendizagem e, assim, poder me desenvolver mais profissionalmente. Pelas 

estas razões aqui expostas, escolhi me candidatar na linha de pesquisa sobre 

Ensino de linguagens e suas tecnologias. 

Além das disciplinas no programa de Mestrado passei a participar do grupo 

de estudos e pesquisa com minha orientadora, sobre o processo de ensino e 

aprendizagem por meio de jogos e tecnologia, como estratégia significativa para o 

mundo contemporâneo. 

Dos estudos realizados resultaram várias indagações e conhecimento em 

relação ao homem contemporâneo e a presença da tecnologia articulada ao 

processo de ensino e aprendizagem: uma realidade inegável na atualidade. 

Medeiros (2018) e Schwab (2016) consideram que a atualidade configura-se em 

uma quarta revolução industrial, também conhecida como Revolução 4.0, na qual 
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a velocidade da transformação de informação em conhecimentos úteis para 

tomada de decisões – tais como textos e vídeos de forma digital – ultrapassa os 

Terabytes, Petabytes e Exabytes, na rede mundial de computadores. A velocidade 

crescente destas informações exige que a educação se desenvolva da mesma 

forma, pois já é fato que não há tempo para pensar, e sempre agir. A motivação 

de nossos estudantes de hoje é ser desafiado e concluir de forma rápida.  

Serres (2013) reflete sobre a nova geração que admira somente a natureza, 

que é do lazer e do turismo. Para o autor, essa mesma geração, habita o virtual, 

locus em que, para encontrar pessoas e acessar lugares, basta estar com um 

celular conectado. O “Polegarzinho”, como o autor refere-se à nova geração, não 

está mais isolado das informações, tudo está ao alcance de um toque, na 

imensidão do mundo cibernético. Conectados à internet, utilizam-se do polegar 

para suas consultas de textos e imagens, deixando de usar zonas corticais que 

antes, ao acessar um livro ou até mesmo um quadro negro, eram recrutadas de 

forma diferente. Serres (2013) ainda pondera que, em virtude desta transformação 

digital, houve uma mutação cognitiva, com a criação de novos hábitos na rotina do 

ser humano, demandando, assim, mudanças também nas práticas dos 

educadores e ações na educação.  

Sobre as ações educativas junto à geração contemporânea, Lévy (1999), 

Moran (2015) e Valente e Almeida (2017), consideram relevante o professor saber 

lidar com ferramentas tecnológicas, tais como os recursos midiáticos, para uma 

discussão assíncrona, a fim de atualizar as práticas com os alunos e tornar os 

conteúdos e conceitos mais significativos para eles. Por outro lado, saber utilizar as 

ferramentas tecnológicas atuais é importante também para o seu próprio convívio 

social.  

Neste contexto de mudanças, decorrentes da integração constante de 

novas tecnologias em todos os setores sociais, Fávero Sobrinho (2010) relata que 

as escolas têm se deparado com situações complexas e desafiadoras do ponto de 

vista do educador. Ou seja, o professor hoje, mesmo com um conjunto de ações 

didático-pedagógicas, encontra dificuldades para estabelecer uma conexão com a 

tecnologia presente de forma massiva nas escolas, muitas vezes nas mãos dos 

alunos, como é o caso dos Smartphones. 

Da mesma forma, Prensky (2001) analisa os desafios docentes, destacando 

que muitos professores, imigrantes digitais, ainda fazem uso de métodos 
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antiquados que já não atendem às demandas de aprendizagem dos alunos. A 

resistência de muitos docentes está em aceitar as mudanças de comportamento 

dos alunos, entre as quais a de que o educando de hoje não é mais um mero 

receptor da informação e a aprendizagem acontece quando ele se sente desafiado 

a aprender, tornando-se o agente de sua formação. 

Bates (2017) destaca que uma característica da sociedade digital atual 

consiste no fato de que se exige “maior proporção de conhecimento acadêmico, 

ou conhecimento intelectual e conceitual, bem como habilidades de desempenho”, 

de profissionais e alunos. Em decorrência disto,  

 
[...] as exigências sobre os responsáveis pelo ensino e instrução 
aumentaram, mas, acima de tudo, essas novas exigências para os 
professores na era digital significam que seu próprio nível de 
competências precisa ser elevado para lidar com elas. (BATES, 2017,  
p. 103-104). 

 

Por isso, torna-se importante compreender todas as partes envolvidas no 

processo de ensino e aprendizagem, incluindo o professor, o aluno, a escola e a 

família, e quanto aos professores, é relevante analisar suas concepções e seus 

conhecimentos relacionados ao uso de tecnologias em sala de aula. Foi esta ideia 

que originou a pesquisa de Souza (2016), realizada em uma escola particular que 

utilizava tecnologia em todos os níveis de ensino presentes na instituição, desde a 

educação infantil ao ensino fundamental. O objetivo foi investigar a percepção de 

10 professores sobre o uso da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos. Os referidos professores, além de ter experiência prática com o uso 

de tecnologias, também participavam formação continuada sobre o tema. Em suas 

percepções, foi possível observar que o comportamento destes professores frente 

a uma formação com tecnologia resultou em uma frustração, bem como uma 

resistência de aprendizagem por meios tecnológicos. No entanto, após trazer o 

significado da aprendizagem por meios de novas tecnologias, houve aceitação por 

parte desses professores. 

Neste contexto, do qual a virtualidade e a tecnologia digital fazem parte, 

além de professores imigrantes digitais, tem-se os alunos em processos 

formativos, que cursam Pedagogia e licenciaturas na modalidade presencial e na 

modalidade EaD, muitos dos quais serão os futuros professores. Atualmente 
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observa-se um aumento significativo na preferência pela modalidade EaD, que 

demanda do aluno em formação também habilidades para o uso de tecnologias 

digitais. Ou seja, o uso de tecnologias digitais é uma realidade que está posta 

como desafio para muitos, entre eles os que fazem parte do processo de formação 

educacional. 

Cabe considerar que a realização de propostas formativas que privilegiem o 

uso de tecnologias digitais é relevante, uma vez que o egresso, no caso da 

Pedagogia, tem como perfil, entre outros, atuar de forma inovadora “como 

professores na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, bem 

como na gestão educacional de diversos níveis e modalidades da Educação 

Básica” (BRASIL, 2005, p. 13).  

Fernandes (2017) investigou alunos de um curso de Pedagogia EaD, de 

diferentes semestres, a fim de identificar seus hábitos digitais de estudo em 

relação às atividades. A autora perguntou inicialmente se os alunos utilizavam 

uma plataforma disponibilizada pela instituição para consulta de materiais como 

textos, vídeos e orientações para realização das atividades. Do total de alunos 

pesquisados, 92,12% responderam positivamente e 7,88% responderam não 

utilizar este recurso, um dado preocupante por se tratar de um curso a distância, 

em que a utilização da plataforma com todas as atividades virtuais é um dos 

requisitos mínimos para avançar nos estudos.  

Pavesi (2015) também obteve um resultado semelhante em seu estudo, ao 

verificar que 92,8% dos alunos afirmaram utilizar a plataforma de seu curso para 

ter acesso a materiais complementares das disciplinas e o restante não. 

O que se discute até aqui é a importância de futuros professores atualizarem-

se em relação ao uso de tecnologias para que possam atuar com os alunos da 

geração de hoje. Por outro lado, quando se trata de alunos em processos formativos 

na Pedagogia, cabe considerar que, futuramente, eles poderão atuar na educação 

infantil, no ensino fundamental e médio. No caso da Educação Infantil, a formação 

precisa envolver vários conteúdos, destacando-se neste trabalho o conhecimento a 

respeito da ludicidade, da linguagem utilizada pelas crianças para expressar-se e 

desenvolver-se de modo significativo e integral – BNCC (BRASIL, 2017). 

A ludicidade é indicada nos documentos orientadores do MEC para a 

educação infantil – RCNEI, DCNEI, BNCC (BRASIL, 1998, 2010, 2017), como um 
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dos eixos norteadores das práticas educativas, assim como a inclusão da 

competência digital como uma das linguagens a ser desenvolvida com os alunos. 

A ludicidade articulada à tecnologia tem sido estudada por vários autores 

(ROSADO, 2006; SILVA; BORTOLOZZI; MILANI, 2019) que defendem a ideia de 

que, além de propiciar o desenvolvimento integral do aluno, esta articulação 

promove o aprendizado com significado, pois caracteriza a geração digital. Nessa 

perspectiva, Lévy (1999; 2010) muito bem enfatiza o valor cultural que os objetos 

digitais têm para essa geração. 

Valente, Almeida e Geraldini (2017) ponderam que este novo contexto 

educacional requer o uso de metodologias ativas e que nas escolas onde a 

tecnologia é utilizada como ferramenta pedagógica, os espaços lúdicos virtuais 

podem ser considerados ferramentas de aprendizagem autônoma.  

Nessa linha de pensamento, Moran (2017, p. 24) define metodologias ativas 

como “estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na 

construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada e híbrida”. 

Especificamente sobre a aprendizagem, Moran (2017, p. 23) explica que 

“em um sentido amplo, toda aprendizagem é ativa em algum grau, porque exige 

do aprendiz e do docente formas diferentes de movimentação interna e externa, 

de motivação, seleção, interpretação, comparação, avaliação, aplicação”. 

No caso dos jogos, a atividade do jogador e a sua aprendizagem são 

convocadas a todo o momento em que ele se coloca para responder a uma 

situação promovida pelo jogo. 

Segundo Valente (2002), a interatividade – a qual pode ser promovida por 

meio dos jogos e situações de aprendizagem que integrem as tecnologias –

constitui-se em estimulador do desenvolvimento cognitivo, cujas áreas específicas 

da memória e das funções executivas são ativadas e podem favorecer o 

desempenho cognitivo e a aprendizagem significativa. 

Prensky (2001) pondera que os nativos digitais têm uma capacidade maior 

de se adaptar diante da tecnologia, sendo capazes de realizar múltiplas 

atividades, quando se deparam com uma nova Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), e que dificilmente se distanciarão desta novidade.  

Neste aspecto, a utilização de tecnologias mediáticas para educação com a 

nova geração faz todo sentido e de forma positiva, visto que a aprendizagem 
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baseada em jogos digitais permite um diálogo lúdico de alto envolvimento e 

desafiador, que vai ao encontro das expectativas do nativo digital (PRENSKY, 

2012). 

Teixeira (2018), em sua dissertação intitulada Percepção dos pais sobre o 

brincar digital e o impacto do uso das tecnologias na promoção da saúde das 

crianças, analisou as percepções de pais em relação ao uso de jogos digitais.  

A amostra foi composta por 100 pais com filhos em idade pré-escolar, variando 

entre 4 e 6 anos, de ambos os sexos, e que utilizavam tecnologias digitais como 

telefones celulares, tablets, computador ou videogame. A maior parte dos 

respondentes indicou o celular/Smartphone como a tecnologia com a qual a criança 

costuma interagir. O número de prejuízos indicados pelos respondentes foi superior 

ao de vantagens, no entanto, a maioria dos pais acredita que é benéfico o uso das 

tecnologias para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à cognição. 

Para Boruchovitch e Bzuneck (2004), o ensino aprendizagem por meio de 

jogos digitais traz inúmeros benefícios, tais como o aprimoramento do raciocínio 

lógico, a melhora da autoestima dos estudantes e a capacidade de desenvolver 

neles as questões relacionadas às frustrações, às regras e ao convívio social.  

O estudante, como protagonista principal no jogo, seja digital seja analógico, se 

envolve a ponto de trazer os benefícios e suas malévolas para sua vida real.  

O jogo desenvolvido ou adaptado com caráter formativo e informativo pode auxiliar 

o professor no processo de ensino e aprendizagem.  

Foram apresentadas até aqui muitas concepções de pais e professores em 

relação às tecnologias e ao uso de jogos digitais que podem ser construídas por 

ideias positivas ou não. Independente destes posicionamentos, atualmente se vive 

uma era tecnológica, de forma que compreender e conhecer as percepções dos 

graduandos – futuros docentes da educação básica – sobre o uso das tecnologias 

e dos jogos digitais no processo de ensino e aprendizagem torna-se relevante; 

uma vez que os alunos de hoje são da geração identificada como nativos digitais, 

e os documentos orientadores das práticas educativas também os indicam 

considerando estes conteúdos (lúdico e digital) como práticas inclusivas sociais. 

Assim, como assevera Prensky (2001), para os alunos o ensino e a aprendizagem 

tornam-se significativos quando são utilizados estes objetos que se constituíram 

neste contexto do qual eles fazem parte. 



21 

Em relação ao tema jogos e tecnologias, outro aspecto a considerar é a 

presença deste conteúdo na formação docente. Muitas vezes os jogos digitais são 

utilizados como motivação ao aluno e para possíveis dificuldades no aprendizado. 

Mas, nem sempre os docentes em sua formação têm capacitação para o uso do 

jogo e da tecnologia como estratégia de ensino e aprendizagem (SILVA; FARIAS 

JUNIOR; NEVES, 2016). 

Sendo assim, refletir sobre as percepções dos alunos em processos 

formativos sobre o uso de tecnologias integradas ao processo de ensino e 

aprendizagem, bem como identificar os conteúdos abordados no curso de 

pedagogia é importante, pois implicará na prática dos futuros pedagogos. Muitos 

desses alunos talvez não conheçam os jogos digitais, nem outras propostas de 

aprendizagem mediadas pelas tecnologias, e talvez nem tenham hábitos ou 

habilidades digitais, portanto, é fundamental discutir como irão atuar nesta 

perspectiva. 

 

1.1 Problema  

 

Diante de todas as ideias apresentadas até aqui se questiona: Como os 

alunos do curso de Pedagogia EaD consideram o uso de jogos e tecnologias 

integrados ao processo de ensino e aprendizagem? 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral do presente estudo foi analisar o conhecimento e as 

percepções de alunos do curso de Pedagogia EaD em relação à atividade lúdica 

integrada às tecnologias digitais. 

Foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 
 

• Conhecer as percepções dos alunos quanto ao uso de tecnologias e 

jogos digitais na educação infantil. 

• Identificar a experiência e os hábitos lúdicos com jogos digitais dos 

alunos. 

• Refletir sobre processos formativos. 
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1.3 Estrutura da dissertação 
 

Este estudo está organizado em cinco seções, as quais se encontram 

descritas a seguir. 

A primeira seção traz uma breve descrição da pesquisa, apresentando a 

justificativa, o problema e os objetivos propostos. 

Valendo-se do referencial teórico estudado, a segunda seção, aborda os 

hábitos do ser humano e, em especial, os hábitos digitais como expressão do 

homem contemporâneo; além disso, relaciona os jogos digitais aos novos hábitos 

lúdicos, define os jogos digitais e algumas classificações; e finaliza com resultados 

de pesquisas sobre tecnologias e hábitos lúdicos. 

A terceira seção apresenta o percurso metodológico da presente pesquisa 

e, na sequência, a quarta seção traz os resultados organizados em dois grandes 

eixos. As percepções de alunos do curso de Pedagogia sobre o uso de 

tecnologias e Jogos digitais na educação infantil e a Preferência ou hábitos dos 

alunos de Pedagogia em relação aos jogos digitais. Esta seção reflete, ainda, 

sobre a formação dos participantes da pesquisa,  

A quinta e última seção discute, de modo reflexivo, os resultados e indica a 

necessidade de formação continuada, relacionando jogos e tecnologia em 

processos formativos não apenas nos cursos de Pedagogia.  
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2 ATIVIDADE LÚDICA: HÁBITOS, TECNOLOGIA E JOGOS DIGITAIS COMO 
EXPRESSÃO CONTEMPORÂNEA 

 
 
 
 

 
Fonte: Pixabay (2019). 

 

 

 

 
Não pense nisso como uma tela, pense como uma janela, uma 
janela através da qual se olha em um mundo virtual. O desafio aos 
gráficos computadorizados é fazer com que o mundo virtual pareça 
real, parecer real, mover e responder à interação em tempo real e 
até se sentir real.  

Brooks (1999) 
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A atividade lúdica, na qualidade de expressão humana, revela a articulação 

entre o homem e a cultura, sua aprendizagem e seu desenvolvimento: sua própria 

história. Em diferentes períodos da história da humanidade, formas e objetos 

lúdicos apresentaram-se de modo também diferenciado, caracterizando uma 

determinada cultura e região. Além disso, o período do desenvolvimento em que 

uma pessoa se encontra também expressa formas lúdicas específicas, desde 

jogos motores, que aos poucos se constituem em formas cada vez mais 

elaboradas, complexas e abstratas, como os jogos de regras. Ou seja, a 

ludicidade representa e transpõe culturas, idades, tempos históricos do homem, 

bem como sua história.  

Apresenta-se, nesta seção, o homem contemporâneo e suas interações com 

as tecnologias digitais; define-se quem é o nativo ou imigrante digital; conceituam-

se hábitos digitais, com destaque para os jogos digitais, como um deles.  

 

2.1 Atividade lúdica: novos hábitos a partir das tecnologias digitais 
 

A ludicidade, ou o lúdico, tem origem da palavra em latim ludus e pode ser 

definida como jogos e divertimento. Heráclito (535-475 a.C.) utilizou-a pela 

primeira vez para eternizar o tempo, que em sua concepção era totalmente infantil, 

sem atributos morais da forma mais pura, que uma criança ao brincar poderia 

estar livre da razão (BAPTISTA, 2010). 

Huizinga (2008), por sua vez, utiliza-se da ludicidade não apenas para 

designar algo do infantil, mas também da existência do ser humano. Para ele, a 

expressão lúdica existe desde o homem primitivo, ou seja, anterior à cultura, uma 

vez que está relacionada à sociedade humana. É na atividade de jogo e pelo jogo 

que a civilização surge e se desenvolve. 

Para o autor supramencionado, o homem pode ser considerado em vários 

aspectos, pois é Homo Ludens, aquele que brinca, Homo Sapiens, aquele que tem 

racionalidade e Homo Faber, ou seja, aquele que trabalha. Estas expressões não 

diferem em grau de importância, porque a atividade lúdica, na qualidade de 

divertimento, é essencial e relevante, assim como o raciocínio ou a fabricação de 

objetos (HUIZINGA, 2008).  

Quanto à existência da atividade lúdica, Huizinga (2008) considera que o 

homem sempre jogou, seja de forma séria ou não, o jogo é uma atividade 
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voluntária, no máximo de imitação forçada, sendo assim, é um avanço natural.  

O jogo promove uma evasão da vida real, para uma esfera temporária de 

atividade com orientação própria, na qual algo sempre está em jogo com o fim de 

atender necessidades imediatas do homem (HUIZINGA, 2008). 

Na atualidade, crianças, adolescentes e adultos têm acesso a outro 

elemento cultural para realização da atividade lúdica: os jogos virtuais ou os 

games. Estes são decorrentes de novos hábitos integrados à tecnologia, ou seja, 

o hábito digital como uma expressão da cultura contemporânea orientada ao uso 

de múltiplas tecnologias pelo homem. 

Em virtude dos novos hábitos digitais, há a inserção do ser humano no 

universo virtual, um espaço que abre possibilidades para novas estratégias de 

aprender. No caso dos jogos, eles saem de tabuleiros, dos espaços públicos, da 

imaginação, entre outros meios e adquirem formas cores e comandos programados, 

ganhando Inteligência Artificial (IA), desenhados e conquistam espaços em 

dispositivos eletrônicos, tais como computador, consoles, smartphones, entre outros 

dispositivos eletrônicos tecnológicos, e passam ser chamados de Jogos Digitais 

(PIVEC; KEARNEY, 2007; PRENSKY, 2001; CARVALHO, 2005). 

O homem contemporâneo, ao utilizar-se da tecnologia, caracteriza-se de 

forma diferente, como explicam Veen e Vrakking (2009), ao denominá-lo de Homo 

Zappiens. Para os autores, o Homo Zappiens é digital, processa informações de 

forma ativa, resolve problemas de maneira muito mais hábil, sabe se comunicar, 

considera até mais importante que a escola, a rede virtual de amigos construída 

em seu trabalho e os demais de sua vida cotidiana, “demonstram comportamento 

hiperativos e atenção limitada a pequenos intervalos de tempo, se utiliza de 

múltiplos recursos tecnológicos desde a sua infância, mesclam as comunidades 

virtuais e reais e se colaboram em grupos” (VENN; VRAKKING, 2009, p. 12). 

Para Pecchinenda (2003), neste contexto de jogos e tecnologias surge o 

homo game 2.0, que integra uma realidade tecnológica com a expansão de 

videogames digitais on-line na sociedade contemporânea, sobretudo com a 

propagação de smartphones. Trata-se de um fenômeno importante e uma 

transição profunda para uma cultura digital, em que o indivíduo, sob a perspectiva 

de construir uma identidade de ficção dentro dos jogos digitais – no qual, de forma 

metafórica, o game (software) é o corpo externo e o console representa a alma o 

elemento interno com sua interação –, para participar, basta que o jogador clique 
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em um comando no jogo, assim, sua nova identidade virtual criada para uma 

representação de si próprio em ambientes virtuais (avatar)1 estará conectada com 

outras pessoas que também criaram suas identidades virtuais. 

Pecchinenda (2003) adverte que há diferentes maneiras de se relacionar 

com a realidade pelo meio virtual, como por exemplo: redes sociais, fóruns, entre 

outros; e os jogos on-line configuram-se uma dessas formas.  

De acordo com Lopes et al. (2017), os jogos digitais compreendem novas 

formas de interações entre os jogadores. Durante o jogo, os jogadores são 

expostos a vários textos digitais que os auxiliam no decorrer da partida e 

promovem o letramento digital – a comunicação e interação on-line entre eles 

(LOPES et al., 2017). 

Colaborando com a ideia dos jogos promoverem novas formas de 

interação, Sarmet (2016) cita várias evidências que dão suporte à ideia de que a 

exposição aos jogos digitais pode influenciar o indivíduo em diversas situações, 

dentro ou fora do jogo.  

De acordo com Crawford (1997), a representação da realidade pode ser 

dada por meios estáticos, como uma pintura, escultura, fotos, entre outros. 

Destaca, ainda, outras representações, mais dinâmicas, nas quais se encontram 

filmes, músicas, danças, que são capazes de representar a realidade de forma 

mais rica.  

O único meio de representar a sociedade adequadamente em todas estas 

representações de forma interativa, segundo Crawford (1997), é pelo meio digital; 

pois os jogos digitais apresentam todos estes recursos interativos, realistas e ricos 

em todo seu apelo gráfico audiovisual. 

 
Com relação à arte modernista, é necessário ponderar que, ao 
relacionarmos essa produção como simples expressão artística da 
modernidade, corremos o risco de subestimar as preocupações e os 
problemas específicos às práticas e tradições da arte que podem (e 
devem) também ter sido elementos motivadores poderosos no 
desenvolvimento de novas formas e estilos. (VENÂNCIO, 2008, p. 219). 

 

Crawford (1997, p. 12) relata que “o importante sobre os modos de 

interação não é sua qualidade mecânica, mas seu significado emocional”, tendo 

                                            
1 Avatar é “a mais clara manifestação online do desejo das pessoas de experimentar identidades 

alternativas ou projetar algum aspecto particular delas mesmas” (HEMP, 2006, p. 50). 
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em vista que os jogos digitais não permitem aos jogadores uma interação livre 

espontânea, pelo fato de estarem limitados a códigos binários de programação, 

assim, em uma partida de tênis digital, o jogador não irá conseguir sentar na 

quadra quando vencer/perder ou até mesmo quebrar a raquete. 

De fato, os avanços tecnológicos de desenvolvimento lógico e algorítmico 

em jogos digitais e a velocidade das respostas eletrônicas em um jogo digital 

conectado ao mundo cibernético (www) contribuem cada vez mais para 

interatividade entre as pessoas (feedback) (ALVES, 2008). 

Para Medeiros e Schimiguel (2012), os jogos eletrônicos ainda são vistos 

com preconceito, considerados como perda de tempo, algo que acaba viciando e 

não ensina nada. 

Por outro lado, autores como Kishimoto (2007), Moran (2012) e Kenski 

(2007) salientam que a tecnologia e os jogos sejam eles digitais ou não, 

contribuem para o ensino e aprendizagem do indivíduo de forma que se rompem 

as formas tradicionais, dando espaço para novos hábitos digitais no ensino. 

Kenski (2007, p. 44) assevera que “usamos muitos tipos de tecnologias 

para aprender e saber mais, e precisamos da educação para aprender e saber 

mais sobre as tecnologias”.  

De acordo com Kishimoto (2007), o jogo pode interferir positivamente no 

processo de ensino e aprendizagem, pois, quando definido de forma pedagógica e 

adequada, o emprego do jogo pode se dar em todos os níveis de ensino. 

Para Moran (2012), toda tecnologia contribui e também pode complicar, de 

fato, dependendo de como será direcionado o seu uso. O autor argumenta que “as 

tecnologias fazem parte do nosso mundo, nos ajudam, mas ainda precisamos 

experimentar muito para encontrar caminhos de integração que nos permitam 

avanços significativos na escola e na vida” (MORAN, 2012, p. 4). 

O jogo digital, segundo Prensky (2012), tende a aprimorar a experiência do 

jogador, pois se tratando de meios tecnológicos, eles estão cada vez mais 

evoluídos. 

 
Os jogos digitais podem lidar com um número infinito de conteúdos; 
podem ser jogados em níveis diferentes de desafio; podem ser 
atualizados instantaneamente; podem ser personalizados para atender à 
vontade de cada jogador; e podem ser jogados sozinhos contra a 
inteligência artificial (isto é, o computador) ou com outras pessoas 
gerando interação. (PRENSKY, 2012, p. 185). 
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Outro aspecto a considerar nos jogos digitais diz respeito aos sentidos 

neles produzidos. Os jogos podem trazer aspectos morais que redefinem os 

valores. De acordo com Bianchini, Oliveira e Vasconcelos (2012), em espaços 

virtuais, os sujeitos formam um novo grupo de objetivos comuns, com o intuito de 

compartilhar significados, valores, entre outros aspectos; de acordo com as regras 

propostas no espaço virtual onde se encontram, resultando em uma relação de 

virtualidade. 

Kenski (2007, p. 39), esclarece que as “comunidades virtuais são formadas 

por aglomeração de pessoas ou instituições com características semelhantes e 

que funcionam dentro dos mesmos fluxos de processos produtivos”. 

 
É imprescindível reconhecer que o homem, continuamente, transforma a 
si mesmo na interação com a sociedade, ao receber dela um sistema de 
signos que implica na modificação de seu pensamento, requisitando dele 
o cumprimento de normas, padrões e regras pertinentes aos valores que 
sustentam a vida social. (BIANCHINI; OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2012, 
p. 3). 

 

A geração atual depara-se com objetos da cultura cada vez mais 

caracterizados por tecnologias digitais, entre eles os jogos digitais. A mudança da 

tecnologia trouxe diferentes maneiras de se relacionar com a realidade pelo meio 

virtual – por jogos on-line, redes sociais, fóruns, entre outros (PECCHINENDA, 

2003). 

Pecchinenda (2003) salienta um ponto fundamental: “além de participar, o 

jogador se torna autoconfiante através da interação com a máquina.”. 

Desta forma seria uma grande estratégia a utilização de jogos digitais para 

incentivar o trabalho de letramento, a leitura, além de poder desenvolver nos 

jogadores ou neste caso nos alunos, novas formas de expressão e comunicação. 

Para Azevedo et al. (2005), o campo tecnológico em jogos digitais tem 

desempenhado um importante papel nos aspectos culturais da sociedade 

moderna, tendo em vista as diferentes classificações ou gêneros de jogos digitais 

disponíveis, como mostra o Quadro 1. 
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Quadro 1 - Gêneros de Jogos 

Gêneros Resumo 
Ação (Action Games) A principal característica é permitir que os jogadores 

possam participar e interagir entre eles, resolvendo 
enigmas entre outros, exigindo assim um raciocínio 
lógico do jogador ao longo da história do jogo, 
oferendo uma experiência de respostas em tempo 
real. 

RPG (Role Playing Games) A principal característica do RPG é a interpretação da 
personagem, com pontuações estatísticas, 
requerendo muita habilidade estratégica do jogador 
para se posicionar frente aos demais participantes, 
além de explorar mundos e acumular riqueza, status e 
experiência. 

Simuladores (Simulations)  O jogo preza pela simulação de ambientes, como a 
forma de comportamento físico de um carro, em 
condições realistas de chuvas, curvas, entre outros; 
ou simuladores de voo, com experiência de 
instrumentação e controles complexos de aviões.  

Luta Os jogadores se enfrentam com personagens, 
efetuando golpes, às vezes com poderes especiais no 
cenário do jogo. 

Puzzle Games Visa testar os conhecimentos do jogador, como 
lógica, estratégia, solução de problemas em diversos 
desafios. 

Massive Multiplayer On-line 
Games (MMOGs) 

Suporta vários jogadores ao mesmo tempo, com o 
intuito de promover uma interação maior entre os 
pares que estão on-line, jogando por meio da rede 
internet.  

Epistemic Games (Cognitivos) O principal objetivo é colocar o jogador em um 
ambiente de simulação da vida real, possibilitando 
testar habilidades de pensar, de fazer interpretações e 
habilidades epistemológicas. 

Business Games (Gestão) Com o objetivo de oferecer como metodologia de 
aprendizagem em organizações corporativas, para 
que seus estagiários/empregados possam simular 
situações de negócios, aplicando estratégias em 
ambientes gamificado sem risco, aplicando 
estratégias da sua área de conhecimentos. 

God Games Permite que os jogadores assumam o papel de 
Deuses, obtendo poderes sobre pessoas e situações 
em um ambiente digital no jogo, com o intuito de 
crescer seus poderes e ganhar mais pontos dentro do 
jogo. 

Aventura Gráfica (Adventure 
Games) 

Insere o jogador em uma história de aventuras com 
objetivos de desvendar mistérios nos jogos, com o 
uso de muito raciocínio lógico quando explorando 
seus objetivos dentro do jogo. 
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Estratégia (Strategy Games) Jogos com desafios lógicos e estratégicos desafiam o 
jogadores a habilidades de pensamentos, táticas e 
planejamentos para vencer seus adversários. 

Esportes Baseados em competições esportivas atléticas ou 
radicais, exploram simulações de campeonatos da 
vida real, no comércio envolve até marcas 
patrocinadoras dos personagens. 

Music Games Com o intuito de obter pontuações, o jogador por meio 
do ritmo das músicas, obtém as pontuações quando 
acerta as notas. 

Jogos Casuais Jogos para passar o tempo, com uma proposta de 
baixo nível de complicação para interagir o jogador 
com histórias e desafios envolventes. 

Persuasive Games (Persuação) O objeto consiste em manter ou persuadir os 
jogadores a continuar jogando, por meio de desafios, 
recompensas, entre outros atrativos. 

Healthand Medicine game 
(Saúde) 

Aperfeiçoado com o uso de Inteligência Artificial (IA), 
usado em situações, ações e reações de um 
determinado assunto da área da saúde, com o intuito 
de aumentar a segurança dos usuários do sistema de 
saúde. 

Exergaming (Exercício) Juntamente com a tecnologia mais avançada e com a 
unificação do lúdico para todas as idades, o objetivo é 
realizar atividades físicas e auxiliar no controle da 
obesidade em todas as idades. 

Jogos Educacionais  Jogo instrucional com o intuito de motivar e aumentar 
a capacidade de retenção, exercitando funções 
mentais e intelectuais do jogador. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Azevedo et al. (2005); Barros, Formiga e Neves. (2013); 
Bez et al. (2018); Fogg (2003); Fullerton, Swain e Hoffman (2004); Rupp et al. (2010); 
Tarouco et al. (2004). 
 

Para Alves (2004), a classificação de jogos pode ter várias derivações e 

subcategorias que os classificam como jogos eletrônicos.  

 
A classificação dos jogos eletrônicos é feita normalmente pelos próprios 
gamers e revistas especializadas que dividem estes suportes em seis 
categorias básicas, porém não excludentes, na medida em que um 
mesmo jogo pode estar em mais de um grupo. Atualmente, são aceitas 
as seguintes categorias: jogos de aventura, de estratégia, jogos de 
arcade, simuladores, jogos de esporte e RPG. (ALVES, 2004, p. 54)  

 

Segundo Junior e Kishimoto (2012 apud Bianchini, Arruda e Gomes, 2015) 

a classificação das interações entre jogo/jogador predomina em atender regras 

especificas, conforme demonstra o Quadro 2. 
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Quadro 2 - Características predominantes dos jogos 

Características 

Reações físicas (coordenação visomotora e agilidade) 

Reversibilidade pensamento (Scratch) 

Planejamento estratégico 

Simulação (The Sims) 
Fonte: O autor, adaptado de Bianchini, Arruda e Gomes (2015). 

 

Bianchini, Arruda e Gomes (2015, p. 151) salientam, ainda, que 

“interatividade e virtualidade são ferramentas de aprendizagem que possibilitam 

um ambiente lúdico por meio do espaço virtual e vêm ganhando espaço nos 

ambientes destinados à aprendizagem e à socialização”. 
Diante disto, a gamificação de ambientes de ensino e aprendizagem, junto 

com novos hábitos digitais, vem adquirindo conotações e importâncias no meio 

acadêmico. 
 

Gamificação é um conceito relativamente novo que tem sido aplicado na 
educação como estratégia de ensino e aprendizagem. A intenção é a de 
utilizar os elementos dos games, como narrativas, cooperação, 
competição, sistemas de recompensas, conflitos, objetivos, regras claras, 
entre outros, fora do contexto do jogo, ou seja, trabalhar com situações 
do mundo real. (BIANCHINI; ARRUDA; GOMES, 2015, p. 151). 

 

É de suma importância para os desenvolvedores e pesquisadores da área 
para o ensino e aprendizagem conhecer e utilizar mecânicas estruturantes, regras, 

gêneros e suas classificações em jogos digitais; pois assim poderão ter uma 

redução de tempo ao desenvolver um ambiente gamificado. 

A utilização de tais objetos demanda novas formas de agir, muitas delas 
sendo apropriadas pelo homem de maneira a tornar-se um hábito. Mas o que é 

um hábito ou quando uma ação torna-se um hábito? 

 

2.2 Hábitos e Contemporaneidade: reflexões sobre os novos 
comportamentos humanos 

 

De acordo com Setton (2002), o conceito de habitus tem uma trajetória 

longa na ciência humana. É uma palavra latina utilizada pela tradição escolástica, 

que traduz uma informação utilizada por Aristóteles, com o intuito de transpor o 

corpo e a alma no processo de aprendizagem.  
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Mais tarde, de acordo com Setton (2002), foi utilizada por Émile Durkheim, 

com o sentido de designar um conceito do estado interior e profundo do indivíduo. 

Em 1982, Bourdieu retomou uma ótica original do conceito de habitus, 

aproveitando-se das reflexões anteriores e propondo uma visão sociológica 

contemporânea, sem se limitar às observações de uma sociedade sobre a 

semelhança do meio sistêmico, consciente e inconsciente. 

Explicando melhor, Bourdieu (1983), ao observar a sociedade em sua 

semiestrutura e práticas, notou que o agente social e estrutura social se 

integravam como um todo, sem que houvesse separação do indivíduo da 

sociedade. A construção da sociedade contemporânea vem de frutos das 

condições sociais em que o individuo vive, e seus habitus atuais surgiram muito 

antes que ele pudesse afirmar ter determinado hábito por própria escolha.   

Ao tratar do conceito habitus em Bourdieu, Setton (2002 p. 63) pondera 

que, para o autor, o “habitus permite fugir da representação metafísica do tempo e 

da história como realidades nelas mesmas, exteriores e anteriores à prática”. 

Assim, habitus, na concepção de Bourdieu (1983, p. 65), é definido como: 

 
[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando 
todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma 
matriz de percepções, de apreciações e de ações – e torna possível a 
realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às 
transferências analógicas de esquemas [...]. 

 

Para Setton (2002) o habitus também surge como um conceito capaz de 

harmonizar a realidade exterior e a realidade individual, de modo que possa 

permitir fugir de uma representação metafísica do tempo e da história. Para a 

autora, as ações do individual não resultam de planejamentos antecipados, mas 

advêm da relação do habitus.  

 
Reitero a necessidade de considerar o habitus um sistema flexível de 
disposição, não apenas resultado da sedimentação de uma vivência nas 
instituições sociais tradicionais, mas um sistema em construção, em 
constante mutação e, portanto, adaptável aos estímulos do mundo 
moderno: um habitus como trajetória, mediação do passado e do 
presente; habitus como história sendo feita; habitus como expressão de 
uma identidade social em construção. (SETTON, 2002, p. 67). 

 

Para Durkheim (2007), a ideia de hábitos pode ser considerada em relação 

à coerção física e à correção moral. O autor explica que um indivíduo ou grupo 
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social, quando exerce de forma superior aos seus inferiores, ordens repetitivas, 

pode se tornar hábito, no entanto, este pensamento de Durkheim é sobre a classe 

trabalhadora.  

“É verdade que os hábitos, individuais e hereditários, têm, sob certos 

aspectos, a mesma propriedade. Eles nos dominam, nos impõem crenças ou 

práticas. Só que nos dominam desde dentro, pois estão inteiros em cada um de 

nós” (DURKHEIM, 2007, p. XXIX).   

Para explicar força coercitiva como algo que garante a organização perante 

a sociedade, Durkheim (2007, p. 154) afirma que: 

 
O poder coercitivo que lhe atribuímos não representa a totalidade do fato 
social, tanto assim que este pode apresentar igualmente o caráter 
oposto. Pois, ao mesmo tempo em que as instituições se impõem a nós, 
aderimos a elas; elas nos obrigam e as amamos; elas nos constrangem e 
vemos vantagens em seu funcionamento e nesse constrangimento 
mesmo. Essa antítese é a que os moralistas com frequência assinalaram 
entre as noções do bem e do dever, que exprimem dois aspectos 
diferentes, mas igualmente reais, da vida moral. Ora, talvez não haja 
práticas coletivas que não exerçam sobre nós essa dupla ação, que só é 
contraditória, aliás, em aparência. Se não as definimos por essa adesão 
especial, ao mesmo tempo interessada e desinteressada, é 
simplesmente porque esta não se manifesta por sinais exteriores, 
facilmente perceptíveis. O bem tem algo de mais interno, de mais íntimo 
que o dever, portanto de menos discernível.  

 

São Tomás de Aquino (2001) define o hábito como uma qualidade que se 

poder ter, ele classifica as virtudes morais e virtudes intelectuais como hábitos que 

são inatos.  

 
O filósofo define o hábito como uma disposição segundo a qual alguém 
se dispõe bem ou mal, e no livro II da Ética, diz que é segundo os hábitos 
que nos comportamos em relação com as paixões, bem ou mal. Quando, 
pois, é um modo em harmonia com a natureza da coisa, então tem a 
razão de bem; e quando em desarmonia, tem a razão de mal. (Suma 
Teológica, Iª seção, IIª parte, q. 49 a.2). 

 

Mas e como se pode definir e identificar os hábitos contemporâneos? 

Para Setton (2002, p. 68), “o caráter transitório dos conhecimentos é um 

elemento-chave para a reflexão sobre o conceito de habitus”. A autora pondera 

que as transformações institucionais no mundo contemporâneo e a construção de 

um novo habitus constituem-se de uma forma particular:  
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[...] considero as instâncias tradicionais da educação, – a família e a escola 
– e a mídia – esta última, agente específico da socialização no mundo 
contemporâneo –, instâncias socializadoras que coexistem numa relação 
tensa de interdependência. São instâncias que configuram uma forma 
permanente e dinâmica de relação [...] Assim, é possível identificar a 
tendência de forjar um outro habitus, é possível pensar na construção de 
um novo agente social portador de um habitus alinhado às pressões 
modernas. No caso específico dos indivíduos da atualidade, grande parte 
deles precocemente socializados pela mídia [...] (SETTON, 2002, p. 68-69, 
grifo da autora). 

 

O homem contemporâneo, para Setton (2002, p. 69), adapta-se aos 

estímulos da sociedade; sendo assim o habitus decorre da interação dialética 

entre “indivíduo e sociedade, ambos em processo de transformação”. 

De acordo com Passarelli, Junqueira e Angeluci (2014), à medida que o 

tempo vai se renovando, os hábitos digitais também se renovam, possibilitando 

sempre novos estudos acerca das tecnologias e dos hábitos. 

Para Bauman (2007), os hábitos e rotinas mudam muito mais rápido na 

sociedade contemporânea, antes mesmo que se possa dizer que se tornou um 

hábito. O sociólogo salienta que os cidadãos vivem em contexto obscuro, imposto 

por agentes do estado e seus gerentes e, nesta linha, a cultura e os hábitos dos 

cidadãos são intervenções arbitradas pelos gerentes do estado, obedecendo a 

suas interferências e regras culturais. 

Os eventos propostos por Bauman (2007) sobre cultura contemporânea, 

em observância a Yves Michaud, trazem a reflexão de que a cultura pós-moderna 

e pós-pós-moderna é somente de passagem, ou seja, um momento rápido.  

Desta forma, os hábitos contemporâneos, se tornam cada vez mais 

líquidos, impulsionados pela indústria organizada e do consumo, na qual os 

consumos ditam hábitos contemporâneos, transformando a modernidade líquida 

(BAUMAN, 2007). 

Hjarvard (2014), do mesmo modo, escreve que a sociedade contemporânea 

vive uma midiatização intensiva, em razão da globalização e do comércio, as 

informações transcendentes de forma intercontinental, resultam na mudança de 

hábitos culturais, na formação de opiniões, na família, no trabalho, na política e 

religião. Ainda segundo o autor, o telefone móvel (celular) é uma prova de que a 

midiatização trouxe mudanças de cultura para dentro das famílias, possibilitando a 

chegada das notícias, indiferentemente do espaço-tempo. De fato existe uma 

pluralidade infinita de produtos e serviços que podem interferir nos hábitos atuais. 
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Nessa perspectiva, Santaella (2003, p. 24) argumenta: “Quer dizer, a 

cultura virtual não brotou diretamente da cultura de massas, mas foi sendo 

semeada por processos de produção, distribuição e consumo comunicacionais a 

que chamo de ‘cultura das mídias’”. 

O advento da internet, na década de 1990 (World Wide Web – WWW), 

surgiu disseminando novos hábitos da era digital e, com o avanço da Tecnologia 

da Informação e Comunicação (TIC), de forma dinâmica, a sociedade pôde 

conhecer novos hábitos culturais ao redor do mundo, até mesmo promovendo 

constantes transições sociais de hábitos digitais. No entanto, mapear todos estes 

novos hábitos seria um exercício grandioso, por se tratar de uma estrutura infinita 

ao redor do planeta (BOLAÑO; VIEIRA, 2014; LÉVY, 1998). 

Lévy (1999, p. 32) afirma que “as tecnologias digitais surgiram, então, com 

a infraestrutura do ciberespaço, novo espaço de comunicação, de sociabilidade, 

de organização e de transação, mas também, novo mercado da informação e do 

conhecimento”. 

Para Santaella (2003), mesmo que pelo fato de as culturas de massas, 

digitais e midiáticas estarem ligadas e misturadas, de forma singular, cada uma 

delas tem suas características e precisa ser estudada separadamente.  

 
Construção das diferenças ultrapassa as características biológicas, 
observáveis a olho nu. As diferenças são também construídas pelos 
sujeitos sociais ao longo do processo histórico e cultural, nos processos de 
adaptação do homem e da mulher ao meio social e no contexto das 
relações de poder. Sendo assim, mesmo os aspectos tipicamente 
observáveis, que aprendemos a ver como diferente desde o nosso 
nascimento, só passaram a ser percebidos dessa forma porque nós, seres 
humanos e sujeitos sociais no contexto da cultura, assim os nomeamos e 
identificamos. (BEAUCHAMP; PAGEL; NASCIMENTO, 2007, p. 17). 

 

De acordo com Lemos (2002), as práticas tecnológicas estão ligadas à 

cultura contemporânea, de forma que a cultura local dos espaços urbanos entre 

em processo de transformação, especialmente com a sinergia da mobilidade 

tecnológica, emergindo uma nova cultura telemática. 

Veen e Vrakking (2009, p. 19) ressaltam que “criamos ferramentas e 

condições para tornar nossas vidas o que é hoje”, mudando uma história e uma 

cultura que antes não se imaginava que poderia existir; desde hábitos mais 

comuns, tais como alimentos, moradia, transporte, até a forma de comunicar e 

obter conhecimentos por meio das mídias digitais; pois a tecnologia na 
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contemporaneidade faz parte do dia a dia e está ligada no indivíduo, de modo que 

quase não se consegue mais viver sem ela. 

Prensky (2001) auxilia nesta compreensão por meio da caracterização do 

homem contemporâneo na qualidade de imigrante digital. Os imigrantes digitais 

são aqueles que nasceram antes do século XXI e se moldaram aos aspectos da 

nova tecnologia que estava sendo inserida em suas épocas. Muitos se 

desenvolveram com as novas tecnologias sem deixar o seu “sotaque” do passado.  

O autor supracitado ressalta, ainda, que a adaptação com as novas 

tecnologias e seus sotaques é natural, visto que, como um imigrante, precisa se 

socializar ao novo que está sendo apresentado em sua vida. 

Mas, além do imigrante digital, tem-se a geração do século XXI, composta 

pelos chamados nativos digitais2. Passarelli, Junqueira e Angeluci (2014) 

descrevem que, a partir do ano 2000, professores e especialistas da área da 

Educação observaram que uma nova geração de estudantes estava ingressando 

nas instituições educacionais, geração denominada de nativos digitais. 

Prensky (2001) define Nativo Digital como alunos de hoje, que transmitem 

uma linguagem digital, nascidos e criados em meio às tecnologias digitais e 

destaca que, por muitas vezes, os nativos digitais não compreendem o que os 

imigrantes digitais estão tentando transmitir em sala de aula.  

Para Fell (2017), a geração Alfa é verdadeiramente a ‘geração do milênio’, 

nascida e moldada totalmente no século XXI, e a primeira geração (em número 

recorde) que acolherá o século XXII. 

Battro e Denhan (2007) destacam as evoluções dos hábitos digitais no 

sentido numérico e digital, os números continuam com o sentido binário, seja ao 

estudar a inteligência humana ou ao efetuar uma ação de clique. No entanto, 

afirmam que a mudança dos hábitos digitais com os números proporcionou um 

avanço para pessoas portadoras de alguma deficiência motora e sensorial, as 

                                            
2 Franco (2013, p. 644-645) faz uma revisão abrangente da literatura (GASSER; CORTESI; MALIK; 

LEE, 2012; JUKES; MCCAIN; CROCKETT, 2010; MILLER, 2011; PALFREY; GASSER, 2008; 
PRENSKY, 2001A, 2001B, 2006, 2010, 2012) e conclui que os nativos digitais “vivem no mundo 
dos computadores e dos videogames; estão constantemente ligados ao mundo on-line; possuem 
a capacidade de utilizar a tecnologia digital de forma transparente; eles se expressam de 
maneiras mediadas por tecnologias digitais [...]; eles se sentem confortáveis em espaços on-line 
[...]; eles dependem de espaços on-line para procurar todas as informações de que necessitam 
[...] eles têm uma tendência para atender a várias coisas ao mesmo tempo – multitarefa; recebem 
e processam informações a um ritmo rápido; eles compartilham fotos e vídeos com seus amigos 
em todo o mundo.” 
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quais, ao utilizarem os recursos da era digital, alcançam níveis de desempenho 

intelectuais. Caso muito evidente é do cientista Stephen William Hawking, que ao 

perder sua capacidade de fala, se comunicava por meio de dispositivos digitais 

com um interruptor binário de mão. 

Silva (1997, p. 11) demonstra a importância do avanço tecnológico neste 

sentido: 

 
Em princípio, nenhum elemento haveria neste quadro que pudesse 
causar estranheza ao homem do nosso século, habituado às conquistas 
tecnológicas derivadas do progresso da ciência e à marcha acelerada 
que caracteriza o domínio da terra por via das criações do engenho 
humano. 

 

Ainda Battro e Denhan (2007) discorrem sobre caligrafia, datilografia, 

escrita analógica e escrita digital. A caligrafia é a escrita analógica manual, por 

pressão de objeto como lápis de forma contínua e sua pressão conduz traços mais 

finos ou mais grossos. Também de forma analógica isto ocorre na datilografia, no 

entanto de maneira padronizada e uniforme a escrita na máquina de escrever traz 

a formação de letras e palavras com o propósito de promover uma boa escrita e 

fácil leitura. 

Hoje, com o salto digital, componentes por microprocessador podem 

produzir caracteres ideográficos, oriundos da voz e interruptores como o teclado 

do computador, entre outros meios. Estes novos hábitos mudaram até culturas, 

como na China, com suas ortografias Kanji, escritas de logogramas, que tinha 

seus conceitos simbólicos por meio de gráficos (BATTRO; DENHAN, 2007). 

No âmbito da linguagem, ditar, com o intuito de falar, para uma pessoa era 

algo que ficava somente para escuta; hoje, com os hábitos digitais, é possível ditar 

para um aplicativo que ele fornece a resposta. De acordo com Battro e Denham 

(2007), o componente simbólico digital é o computador que oferece símbolos, 

ícones que representam algo para a realidade na qual se está presente. Tudo isto 

de forma concreta, por meio de textos, sons e imagens. De fato, esses novos 

recursos promovem uma alteração nos hábitos culturais da sociedade com o 

passar do tempo. 

Entre os hábitos culturais, regionais, encontra-se o hábito digital, descrito 

por alguns autores como aquele que tem a “frequência contínua” de usar a 

tecnologia. Em seu estudo, Modelski, Giraffa e Casartelli (2019) classificam os 
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professores com hábito de utilizar a tecnologia e acompanha seus avanços como 

fluência digital: 

 
Refere-se à utilização dos recursos tecnológicos de modo integrado, em 
que o professor faz uso dos artefatos e produz conteúdo/material através 
dos mesmos de forma crítica, reflexiva e criativa. Sendo assim, quanto 
mais contato com os recursos, mais familiaridade o usuário adquire e 
com isso as possibilidades de uso se ampliam. Sendo assim, faz-se 
necessário constante atualização para acompanhar as mudanças 
provocadas pelos avanços tecnológicos que modificam a sociedade em 
que vivemos. (MODELSKI; GIRAFFA; CASARTELLI, 2019, p. 6). 

 

Para Serres (2013), o mundo global já não é mais o mesmo, e para a 

sociedade que vive atualmente não cabe mais uma cultura na qual o professor é o 

centro das atenções e as punições logo apareciam se houvesse distração. O autor 

denomina de “Polegarzinho” a geração atual e explica que se trata do individuo 

que, ao utilizar seus pequenos polegares para acessar um Smartphone*, tem 

acesso a milhares de conteúdos e respostas às quais nunca tivera acesso; ou 

seja, aquele que tem o hábito de estar sempre conectado a algo – redes sociais, 

internet das coisas, mapas, imagens, vídeos, fotos, textos, hiperlinks infinitos – 

trocando informações com seus amigos, conversando sobre um simples jogo que 

acaba de acontecer na escola.  

A esse respeito, Battro e Denham (1997) também ressaltam que a 

sociedade atual teve uma grande mudança cultural nunca antes vivida, o hábito de 

trabalhar e ter uma vida cotidiana simples para a época antiga pode ser um 

grande absurdo nos dias atuais. No caso do ensino, por exemplo, ao indicar a 

leitura para alunos de forma digital e não mais impressa, o ensino já se torna 

híbrido, pois todos têm, de forma rápida e segura, informações que antes eram 

impressas ou transmitidas de diversas outras formas. Sendo assim, para os 

autores, “vivemos em uma era digital, onde estamos sempre conectados online, 

isto é integramos um sistema de comunicação permanentemente aberto” 

(BATTRO; DENHAM, 2007, p. 26). 

De acordo com as entrevistas de Santos et al. (2014, p. 90), sobre o 

impacto sociocultural das atividades no ciberespaço, no que tange à internet:  

“Os hábitos digitais dos usuários em meio à horda de informação e comunicação 

que porta a cibercultura e as propriedades do ciberespaço dizem de um fenômeno 

mais denso e enraizado na própria sociedade no decurso dos séculos”. 
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Santos et al. (2014) afirmam que o advento da TIC das últimas décadas 

alimentou as mudanças sociais e culturais, condicionando a cibercultura como 

novos hábitos. 

 

2.3 Pesquisas sobre tecnologias e hábitos lúdicos 

 

O estudo sobre o espaço destinado a atividade lúdica e a integração de 

tecnologias, neste contexto, é um tema que tem despertado o interesse de 

pesquisadores sobre o tema. 

Nesse sentido, conhecer esses estudos torna-se relevante na medida em 

que possibilita conhecimento ao pesquisador e auxilia no avanço para novas 

pesquisas. 

Com o intuito de não tornar o trabalho reprodutivista de conteúdos para o 

meio científico acadêmico, buscou-se, primeiramente, realizar o estudo 

bibliométrico.  

Sendo assim, no presente estudo, realizou-se um estudo bibliométrico 

adaptado3, na base de dados de teses e dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no período de setembro 

de 2018 a agosto de 2019.  

Os critérios de palavras-chave de pesquisa para formação da biblioteca 

refletem o tema e problema a ser pesquisado. Para a pesquisa dos descritores-

chave foram respeitadas as regras da base utilizada entre descritores e seus 

limitadores (“AND” “OR” “NOT”). 

Neste momento, apresentam-se algumas destas pesquisas e, para isto 

utilizou-se do estudo bibliométrico, adaptado de Silva, Hayashi e Hayashi (2011). 

A busca iniciou-se pela escolha dos melhores descritores, que demandou 

várias combinações de palavras. Muitos descritores não apresentaram resultados. 

A Tabela 1 apresenta os descritores utilizados e o resultado encontrado. 

 

                                            
3 A planilha de Silva, Hayashi e Hayashi (2011) foi adaptada a fim de se adequar à proposta do 

estudo atual. Por esta razão, não foram utilizados todos os dados indicados pelos autores, 
apenas aqueles pertinentes à pesquisa. 
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Tabela 1 - Descritores utilizados na pesquisa realizada na Base de Dados da 
CAPES 

 

Termos da busca Total de 
trabalhos 

Total de 
trabalhos 

relacionados ao 
tema de 
pesquisa 

Total de 
trabalhos que 

não se 
repetiram 

“Hábitos digitais” 3 3 3 

“Hábitos virtuais”  1 0 0 

“Hábitos digitais” AND “jogos” 0 0 0 

“Hábitos digitais” AND “jogos digitais” 0 0 0 

“Hábitos” AND “jogos digitais”  10 0 10 

“Hábitos tecnológicos” 0 0 0 

“Hábitos lúdicos”  3 0 3 

“Hábitos lúdicos digitais” 0 0 0 

Total  17 3 16 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os descritores sobre hábitos digitais permitiram localizar um total de 17 

trabalhos na base de dados da CAPES, dos quais três contemplaram o termo 

“Hábitos digitais”; um trabalho continha o termo “Hábitos virtuais”; dez trabalhos 

apresentaram as combinações “Hábitos” AND “jogos digitais” e outros três estudos 

continham os descritores “Hábitos lúdicos”. 

Quanto ao nível das pesquisas, expresso no Gráfico 1, foram localizadas 

duas teses de Doutorado e quinze dissertações de mestrado. 

 

Gráfico 1 - Nível de Pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Doutorado; 
2 

Mestrado; 
15 
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Em relação à temporalidade dos trabalhos, o Gráfico 2, a segue, revela que 

o período mais significativo de produções se inicia a partir do ano de 2012. 

 

 Gráfico 2 - Quantidade de trabalhos publicados por ano  

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Observa-se maior concentração de trabalhos produzidos quando o tema 

hábitos se relaciona a jogos digitais.  

Outro ponto a destacar nas pesquisas diz respeito às palavras-chave 

utilizadas para identificação das publicações. A Tabela 2, a seguir, indica as 11 

palavras-chave que aparecem nos trabalhos localizados e disponíveis para 

consulta na pesquisa realizada nas bases de dados da CAPES. 

 

Tabela 2 - Palavras-chave presentes nos 17 trabalhos 
encontrados na pesquisa na base de dados da CAPES 

 

Palavras-chave Quantidade 
Círio de Nazaré 1 

Conexão 3.0 1 

Educação básica 1 

Facebook 1 

Formação do educador 1 

Gêneros digitais 1 

Gestão do conhecimento 1 

Hipermídia 1 
(continua) 

1 1 1 

3 

1 

3 3 

1 

3 

1993 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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(conclusão) 

Palavras-chave Quantidade 

Letramento digital 1 

Netnografia 1 

Prosumidores 1 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As palavras-chave que definiram os trabalhos foram agrupadas em Ensino 

e Educação e podem ser divididas em três grupos, a saber: Aprendizagem 

Baseada em Casos; Aprendizagem Significativa; e Aprendizagem. 

 

2.4 Formação docente e conhecimento sobre tecnologias e hábitos lúdicos 

 
De acordo com Nóvoa (1991), com o desenvolvimento exigem-se 

mudanças em torno das políticas educativas, e a presença de organizações 

internacionais tal como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômic (OCDE) contribui para atenuar a formação do capital humano.  

 
Com as transformações nos setores econômicos, políticos e social houve 
um redimensionamento dos problemas educacionais por influência dos 
novos ideais pedagógicos, assentados no ideário liberal. A educação 
passou a ser fator de reconstrução social e à escola foi atribuído um novo 
papel em decorrência das novas condições de vida e de trabalho dos 
centros urbanizados, com repercussões sobre a política de formação 
para o magistério. (BRZEZINSKI, 1996, p. 26). 

 

Schön (1992) ressalta que alguns legisladores, ao iniciarem, tendem a 

influenciar no que deve ser ensinado e se os professores estão aptos para ensinar 

o conteúdo predeterminado. 

Mercado (1998) afirma que, na realidade, a formação de professores tem 

sido criticada e não privilegiada pelas politicas publicas em educação.  

Neste sentido, é inegável a influência política sobre o processo de ensino 

eaprendizagem, especialmente as diretrizes curriculares. 

No entanto, autores como Nóvoa (1991), Schön (1992) e Mercado (1998), 

asseveram que os educadores devem aprender novas competências, tendências 

e formações específicas de conhecimentos científicos profissionais dentro da área 

da educação.  
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Para Dowbor (2013), hoje vivemos em explosão tecnológica, com a 

facilidade que nos permite acessar inimagináveis conhecimentos e socializar pelo 

mundo afora. E se forem mantidos os métodos tradicionais, o ensino poderá 

deixar de corresponder com as novas necessidades da contemporaneidade.  

Moran (2017, p. 31) ressalta que, com as “tecnologias atuais, as escolas 

podem se transformar em um conjunto de espaços ricos de aprendizagem 

significativas, presenciais e digitais”.  

Esta integração demanda, por parte dos envolvidos, reflexão e 

reorganização, não só do papel da escola, mas também da formação inicial e 

continuada dos professores e as formas como as tecnologias digitais serão 

usadas, para contribuir com esta construção (MAZZAFERA et al. 2019 p. 29319) 

Dowbor (2013) adverte que estas mudanças tecnológicas devem ser 

tratadas de forma sistêmicas, iniciando pela formação do professor educador.  

Entretanto, pode haver uma implicação nesta formação, com pessoas 

avessas à tecnologia e aos jogos digitais.  

De acordo com o Parecer CNE/CP nº 5/2005 de 13 de dezembro de 2005, 

que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia na 

organização do curso, cada IES “deverá circunscrever áreas ou modalidades de 

ensino que proporcionem aprofundamento de estudos”, respeitando a diversidade 

nacional e a autonomia pedagógica das instituições (BRASIL, 2005, p. 10). 

No Parecer sobre o item e a estrutura do curso de Pedagogia, nas letras “E” 

e “H”, o MEC aborda especificamente sobre as práticas lúdicas e a elaboração de 

conhecimentos, “de tecnologias da informação e comunicação e de diversas 

linguagens” (BRASIL, 2005, p. 11).  

Segundo Dowbor (1994, p. 6), é preciso “repensar a dinâmica do 

conhecimento no seu sentido mais amplo, e as novas funções do educador como 

mediador deste processo”. 

Do mesmo modo, Nóvoa (1991) alerta que a formação do professor deve 

estimular a perspectiva crítica-reflexiva, a fim de fornecer aos professores uma 

identidade apropriada à sociedade em que está inserido.  

O perfil do profissional de educação tende a ser multiprofissional temerário 

às demandas deste momento. 

Além disso, Nóvoa (1991, p. 13) salienta que “o processo de formação 

alimenta-se de modelos educativos, mas asfixia quando se torna demasiado 

‘educado’”. 
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Para Mercado (1998), em tempos atuais, o perfil do educador exige que ele 

tenha novas competências, tais como: ser comprometido, com transformações 

sociais e políticas, com o Projeto Político Pedagógico (PPP); ser competente de 

forma interdisciplinar e contextualizada, sobretudo dominar novas tecnologias 

educacionais, além de ser reflexivo, crítico e competente dentro da atividade 

exercida.  

Além disto, Mercado (1998) acrescenta que, nas novas competências, o 

educador deve ser competente, crítico, aberto às mudanças, exigente e interativo. 

E sua formação deve contemplar reais necessidades, tendo em vista os novos 

hábitos digitais da sociedade contemporânea, exigindo o engajamento maior com 

as tecnologias lúdicas para o ensino e aprendizado. 

O jogo digital pode ser considerado uma ferramenta importante de 

engajamento entre alunos neste contexto contemporâneo, “o aspecto afetivo 

motivador, como interesse pelo jogo, seja pela competição, seja até mesmo pelo 

estar junto com o colega, desloca os alunos de um posicionamento passivo para 

atuar no jogo com interesse e esforço” (STAREPRAVO et al., 2017, p. 22). 

De acordo com Nóvoa (1991), a construção do conhecimento se processa 

por meio da reflexividade críticas e uma (re)construção permanente do educador.  

Para Schön (1992), o professor reflexivo se encoraja a reconhecer e a dar 

valor ao ensino aprendizado, tendo em vista que reflexão pode ser dada às 

representações figurativas apresentadas pelos alunos de forma lúdica no 

aprendizado. 

A esse respeito, Oliveira e Bueno (2016, p. 247) afirmam que: 

 
O ser humano, apesar de ser condicionado pelo social, não é 
necessariamente determinado por ele, daí a importância de uma 
formação que considere a criticidade, a reflexão e a criatividade dos 
alunos, em qualquer nível de ensino, a fim de que os valores sociais 
sejam absorvidos pelo indivíduo a partir de critérios de criticidade e 
reflexão. 

 

Nóvoa (1991) também traz que o diálogo entre professores é essencial para 

consolidar saberes da prática profissional dentro de uma nova cultura de produção 

de saberes, no entanto, organizações escolares desencorajam o conhecimento 

partilhado entre professores, trazendo assim uma experiência negativa para o 

percurso de formação.  
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Sob o mesmo ponto de vista, Mercado (1998) considera necessário o 

aprendizado de novos instrumentos e meios para os novos e atuais professores, 

entre os quais destaca a “socialização do acesso à informação e produção de 

conhecimento para todos; [...] desenvolvimento dos processos interativos que 

ocorrem no ambiente telemático, sob a perspectiva do trabalho cooperativo.” 

(MERCADO, 1998, p. 4). 

Ainda de acordo com Mercado (1998, p. 6), “As ferramentas de apoio ao 

trabalho cooperativo utilizando novas tecnologias são os hipertextos, correio 

eletrônico, editores cooperativos de textos e as salas de aula virtuais”. 

Para Ellwein e Kfouri (2016, p. 124):  

 
[...] apesar de todas as vantagens apresentadas pelo uso do hipertexto 
como recuso ao ensino e aprendizagem, devemos observar que ele é 
somente mais uma ferramenta, que pode ser muito útil, mas não é o 
único recurso de leitura e pesquisa que deve ser oferecido ao aluno. 

 

Desta forma, Mercado (1998) considera que a formação continuada 

contribui para que o professor possa obter conhecimentos sobre novas 

tecnologias e, assim, entender como inserir e integrar estes saberes na prática 

pedagógica. 

Além do mais, deve-se criar condições para que o professor possa aplicar 

as experiências vividas na jornada da sua formação, para que quando se deparar 

com sua realidade em sala de aula, os seus conhecimentos possam fazer sentido 

e atingir o objetivo (MERCADO, 1998). 

 
Um curso de formação em novas tecnologias prevê espaços para o 
desenvolvimento de atividades de integração de tecnologias em 
educação, como trabalhar em grupos que desenvolvem formas de utilizar 
as tecnologias com finalidade educacional. (MERCADO, 1998, p. 5). 

 

De fato, a tecnologia esta cada vez mais presente no ensino e 

aprendizagem, desta forma, há uma exigência maior sobre o professor, sobre 

situações reais, simulações com jogos, múltiplas linguagens, colaboração e 

pesquisa; deste modo o professor tende a estabelecer como ponto de partida a 

forma lúdica criativa atribuída de novas TIC (MORAN, 2017). 

A formação do professor, segundo Nóvoa (1991), deve ser construída com 

bases estreitas e com uma conexão direta com os novos hábitos digitais, a 
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inovação busca a transformação escolar, de forma inovadora, e esta perspectiva 

de mudanças tem que se iniciar nos professores. 

De acordo com Mercado (1998), o uso adequado destas novas tecnologias 

estimula a capacidade de desenvolver estratégias, critérios e habilidades de 

processamentos das informações. 

 
Os imigrantes nasceram em outro meio, não dominado pelas tecnologias 
digitais, seu modo de aprender foi outro. Dessa forma a convivência entre 
nativos e imigrantes pode ser conflitante. A formação do professor 
imigrante diverge da forma como seus alunos, nativos digitais, percebem 
o conhecimento e o meio em que vivem. (SANTOS; SCARABOTTO; 
MATOS, 2011, p.15844). 

 

Atualmente o universo está se descentralizando cada vez mais, tornando-

se flexível, participativo e interativo, por esta razão, a formação do professor deve 

estar alinhado aos novos hábitos digitais (DOWBOR, 1994). 

De acordo com Moran (2012), quanto mais tecnologia envolvida, maior a 

importância de se ter profissionais capacitados, criativos, e confiáveis. 

Nesse contexto, como explicam Bacich e Moran (2018), sai o professor 

transmissor de informações e entra o professor mediador, sendo aquele que faz a 

moderação entre o que está sendo ensinado e suas aplicabilidades, ele está entre 

o sujeito e o objeto de conhecimento, com o intuito de construir uma nova 

sociedade crítica acerca da pesquisa.  

Com as mudanças tecnológicas, os modelos cristalizados das formas 

tradicionais de ensinar não podem prevalecer, uma vez que o professor mediador 

permanece constantemente em construção, tendo em vista as novas culturas e 

novos hábitos sem que haja uma maneira única de fazê-lo (BACICH; MORAN, 

2018). 

 

  



47 

3 MÉTODO 
 
 
 
 

 
Fonte: Peshkova (2019). 

 

 

 

 

A pesquisa, portanto, é um procedimento formal, com método de 
pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se 
constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir 
verdades parciais. 

Marcon (2002) 
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O caminho delineado de uma pesquisa científica descreve o percurso do 

pesquisador para atingir os objetivos propostos. No entanto, trazer de forma 

concisa e objetiva o resultado de uma pesquisa científica é fundamental, pois o 

pesquisador que queira replicar o estudo poderá fazê-lo com base nos resultados 

apresentados. Gil (2002, p. 17) define “pesquisa como um procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são 

propostos”. 

Segundo Marconi e Lakatos (2012), é fundamental a estruturação da 

pesquisa para obtenção de soluções para problemas coletivos. Assim, estruturou-

se esta pesquisa com o intuito de analisar o conhecimento e as percepções de 

alunos do curso de Pedagogia EaD em relação à atividade lúdica integrada às 

tecnologias digitais. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 
 

Para contemplar os objetivos do presente estudo, realizou-se uma pesquisa 

mista quantitativa, qualitativa e um estudo descritivo exploratório. A pesquisa mista 

quanti-quali é definida por Creswell (2007, p. 35) como “aquela em que o 

pesquisador tende a basear as alegações de conhecimento em elementos 

pragmáticos”. 

O método misto tem como principal estratégia a investigação simultânea ou 

sequencial de dados coletados com o intuito de entender melhor o problema da 

pesquisa (CRESWELL, 2007). 

Para Appolinário (2007, p. 153), na pesquisa descritiva o pesquisador  

“[...] limita-se a descrever o fenômeno observado, sem inferir relações de 

causalidade entre as variáveis estudadas”. 

Sobre o estudo do tipo descritivo, Gil (2008) considera que está bem 

próximo da pesquisa exploratória, que tem a finalidade de esclarecer conceitos e 

ideias, trazendo, assim, uma visão ampla dos fatos estudados, mediante os 

procedimentos adotados durante o levantamento. 
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3.2 Locus e participantes da pesquisa 
 

A pesquisa foi realizada na plataforma Moodle, um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) vinculado ao programa de Mestrado e Doutorado da 

Universidade Pitágoras Unopar.   

Os participantes foram alunos do curso de Pedagogia em uma Universidade 

Particular com Polos/Unidades distribuídas no Brasil, inscritos no Programa de 

Iniciação Científica (PIC) EaD referente ao projeto: “Estudo do perfil das 

Brinquedotecas em Centros Municipais de Educação Infantil Brasileiros”.  

O referido projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Pitágoras Unopar (CEP/Unopar) sob o Parecer nº 3.017.450.  

Durante o processo do programa, os alunos participantes desta pesquisa 

estavam realizando estágios com crianças.  

Foram inscritos neste programa um total de 361 alunos, dos quais 310 

foram os respondentes, de diferentes regiões do Brasil. 

De acordo com a pesquisa realizada e apurada no Inep (2019), estão 

matriculados nos cursos de graduação a distância de Pedagogia, no Brasil, 

478.103 alunos, em Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas.  

No total são 747.890 alunos matriculados no Brasil, sendo 131.118 alunos 

em IES públicas e 616.772 em IES privada.  

Destaca-se, neste levantamento estatístico, que 63,93% das matrículas do 

curso de Pedagogia foram realizadas no Ensino a Distância (INEP, 2019). 

Os 310 alunos participantes da pesquisa, estudam no curso de Pedagogia 

EaD. A idade dos alunos está entre 18 e 49 anos ou mais, sendo a maior 

porcentagem dos participantes na faixa de 29 a 33 anos de idade, compondo mais 

de 20% na amostra (Gráfico 3).  
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 Gráfico 3 - Idade dos participantes da pesquisa 

 
    Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com os dados apurados e consolidados do relatório do Inep 

(2019), o perfil de estudantes de IES públicas e privadas registrou as seguintes 

faixas etárias: 18 a 21 anos (27%); 21 a 24 anos (22%); 25 a 29 anos (18%); 30 a 

34 anos (11%); de 35 a 39 anos (8%); de 40 a 44 anos (4%); de 45 a 49 anos 

(2%); mais de 50 anos (7%). 

 

Tabela 3 - Perfil dos estudantes de 
IES, no Brasil, em 2018 

 

Faixa Etária % 

18 a 21 27 

22 a 24 22 

25 a 29 18 

30 a 34 11 

35 a 39 8 

40 a 44 4 

45 a 49 2 

50 a + 7 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Os alunos eram provenientes de diferentes regiões do Brasil: Minas Gerais, 

Bahia, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, 

Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espirito Santo, Mato Grosso, 

Pará, Santa Catarina, Tocantins, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas, 

Acre, Amazonas e Ceará. A seguir, a Figura 1 expressa a distribuição geográfica 

dos 361 alunos por estado. 

 

Figura 1 - Distribuição Geográfica dos inscritos na pesquisa 

 
Fonte: Adaptada pelo autor com recursos do Freepik.com. 

 

3.3 Instrumentos de coleta de dados 
 

Para a coleta dos de dados foi aplicado um questionário on-line com 13 

questões estruturadas. As questões foram adaptadas e utilizadas tomando-se por 
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base o Projeto de Iniciação Científica (PIC) EaD. Marconi e Lakatos (2012) 
consideram que o instrumento estruturado é aquele por meio do qual o pesquisador 

estabelece previamente um roteiro, organizado de acordo com o conteúdo 

estudado, com o intuito de obter respostas dos participantes de forma padronizada, 

permitindo que elas sejam comparadas com o mesmo conjunto de perguntas. 
Além disso, Marconi e Lakatos (2012) afirmam que o questionário é um 

instrumento de coleta constituído de perguntas ordenadas, que poderão ser 

respondidas pelos participantes sem a presença do pesquisador. Entre outras 
vantagens, esta metodologia de questionário estruturado e on-line pode atingir um 

maior número de pessoas simultaneamente, além abrange uma área geográfica mais 

ampla e, por fim, as respostas podem ser obtidas de forma mais rápida e precisa.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2012), a observação de normas da 

organização do questionário em sua formulação é fundamental para a eficácia 

confiabilidade das respostas.  

 

3.3.1 Procedimento para aplicação do questionário durante a participação do 

projeto PIC EaD 

 

Após se inscreverem no projeto, os alunos iniciavam sua participação 

formativa em iniciação científica. A formação foi organizada em duas etapas, 

denominadas de Nível básico e Nível específico. Na etapa do Nível básico os 
participantes assistiram a vídeos com temas relativos a iniciação científica, 
pesquisa científica, base de dados, comitê de ética, currículo lattes. No Nível 
específico foram trabalhados vídeos e textos com conteúdos relativos a 

atividades lúdicas (brinquedos, jogos, jogos digitais e brinquedotecas) e foi 
aplicado um questionário.  

Para iniciar o processo formativo, foi encaminhada aos alunos uma carta on-

line (Anexo A), que continha o objetivo do projeto e ao final trazia uma solicitação de 

aceite on-line, autorizando a utilização dos dados para pesquisa realizada sobre 

Hábitos digitais, conhecimentos sobre brinquedotecas e brinquedotecas digitais.  

Após o aceite, os participantes passaram a ter acesso a um questionário 

on-line, aplicado por meio do Formulário do Google4
 O período da aplicação do 

questionário foi entre os meses de agosto e dezembro de 2018. Ao todo foram 13 
                                            
4  Recurso tecnológico atual que auxilia a coleta de dados e seu armazenamento em nuvem (cloud 

computing), que permite o acesso múltiplo e remoto a qualquer lugar e tempo. 
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questões estruturadas abertas e fechadas. As perguntas referiam-se aos dados 

dos alunos como idade, polo, estado onde residiam e os seguintes eixos: 

Tecnologia e jogos digitais na educação infantil; Experiência e hábitos lúdicos com 

jogos digitais do aluno de Pedagogia EaD.  

 
3.4 Análises de dados 

 

Para organizar os dados resultantes das respostas utilizou-se a tabulação 

no programa Microsoft® Excel® 2010. Para as respostas fechadas procedeu-se à 

análise estatística e para respostas abertas adotou-se o programa de nuvem de 

palavras WordArt.com5, com a finalidade de organizar quantitativamente os 

sentidos apresentados pelos participantes. 

Segundo Favaretto e Francisco (2017), a geração de um gráfico com um 

número frequente de palavras com base em documentos ou acervos pesquisados 

pode ser definida como nuvem de palavras, que tem por finalidade apresentar de 

forma destacada as palavras que se sobressaem em um texto. 

Quanto mais recorrentes forem as palavras, diversos tamanhos e 

posicionamentos serão destacados, auxiliando, assim, a interpretação de textos. 

De acordo com Soares (2005, p. 32): 

 
Há importantes diferenças entre os distintos grupos atitudinais em 
relação ao uso de métodos qualitativos. Porém, muitos se proclamam 
adeptos de métodos qualitativos, enquanto poucos os estudam. A 
negação da utilidade dos métodos qualitativos acarreta um preço 
profissional no Brasil; por isso, muitos pagam um tributo simbólico ao seu 
uso. 

 

Marconi e Lakatos (2012) explicam que as pesquisas quantitativas 

descritivas consistem em pesquisas empíricas cuja finalidade é o delineamento 

das características das variáveis principais do estudo.  

O tratamento dos dados seguiu duas propostas, a saber: análise 

quantitativa das questões fechadas e análise qualitativa em relação à análise dos 

dados provenientes das perguntas abertas do questionário. 

                                            
5  A proposta de nuvem hierarquiza e correlaciona um dado conteúdo temático a partir de seu 

“peso” de presença. “O tamanho, a coloração e o volume das palavras na nuvem representam 
visualmente a importância e a correlação das palavras no conteúdo” (CORRÊA, 2010, p. 9). 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 
 
 
 
 

 
Fonte: Pixabay (2019). 

 
 

 
 

Hoje, qualquer pessoa, independentemente da inscrição e seleção 
prévia, pode circular pela grande escola aberta do ciberespaço.  

Freire (1996) 
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A pesquisa sobre ludicidade, tecnologias e hábitos digitais lúdicos permitiu 

avançar em conhecimentos sobre o tema, entre eles as percepções dos 310 

alunos de Pedagogia em relação à atividade lúdica e aos hábitos digitais. 

Ao todos foram treze (13) perguntas sobre o tema, que passaram a ser 

analisadas em dois eixos, são eles: Percepções de alunos do curso de Pedagogia 

sobre o uso de tecnologias e jogos digitais na educação infantil; Preferência ou 

hábitos dos alunos de Pedagogia em relação aos jogos digitais. 

 

4.1 Percepções de alunos do curso de Pedagogia sobre o uso de tecnologias 
e jogos digitais na educação infantil 

 

Conhecer as percepções dos alunos, futuros docentes da educação básica, 

sobre o uso das tecnologias e jogos digitais no processo de ensino e 

aprendizagem torna-se relevante, uma vez que os alunos de hoje são da geração 

identificada como nativos digitais e, como pondera Prensky (2001), para eles o 

ensino e a aprendizagem tornam-se significativos quando utilizam estes objetos 

que se constituíram neste contexto do qual fazem parte. 

Para saber o que pensam sobre a tecnologia no processo de ensino e 

aprendizagem, os alunos foram questionados sobre quais aplicativos/softwares/ 

recursos computacionais eles consideravam que poderiam ser utilizados na escola 

no processo de ensino e aprendizagem. As respostas ao questionamento 

encontram-se descritas no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Aplicativos/softwares/recursos computacionais que podem ser 
utilizados na escola para o processo de ensino e aprendizagem 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os resultados da pesquisa apresentados no Gráfico 4 mostraram que os 

jogos educativos foram mencionados em 99 respostas como recurso 

computacional digital para o processo de ensino e aprendizagem; em seguida 

estão os aplicativos educativos, com 82 respostas; e o software educativo obteve 

67 respostas.  

De acordo com Silva (2016, p. 21), “O uso das tecnologias digitais no 

espaço escolar traz inúmeras possibilidade de aprendizagem possibilitando abrir 

um leque de oportunidades para educador inovar as práticas metodológicas a 

partir dos espaços virtuais”. 

Nesse contexto, cabe destacar o seguinte comentário de uma aluna de 36 

anos, respondente do questionário: “– Nos dias atuais a internet está muito presente 
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no cotidiano das crianças, não acho errado a criança brincar em jogos digitais, 

porém os pais ou responsáveis devem monitorar, controlar os horários e incentivar 

as crianças a brincarem mais com seus irmãos ou amigos fora do espaço virtual”. 

Para Silva (2016), na sociedade atual, a internet tornou-se um instrumento 

que proporciona às pessoas o acesso à cultura, à informação e à democratização 

do conhecimento. De fato a tecnologia é um canal atual de transmissão de 

informação e esclarecimentos de muitos objetos úteis à sociedade, ele pode 

contribuir para o conhecimento ou não, bem como favorecer as mudanças sociais 

e culturais ou não (LÉVY, 1999). 

No entanto, o conhecimento no sentido acadêmico não se dá somente pelo 

acesso à TIC, é necessária a existência de métodos de ensino e aprendizagem, 

bem como de formação continuada de professores voltada para a TIC. 

“Essa concepção de educação é baseada no modelo empirista e assume 

que a retenção do conhecimento se dá como consequência da contiguidade e da 

frequência com que ele é transmitido” (VALENTE, 2003, p. 19). 

A respeito da opinião dos respondentes sobre o uso de jogos digitais pelas 

crianças da educação infantil. Todos os 310 alunos responderam a esta questão, 

dos quais 67% disseram que é certo as crianças jogarem jogos digitais, 8% 

consideraram se tratar de uma atitude errada e 24% não tinham opinião formada 

sobre a pergunta. 

Quanto ao jogo digital ser um recurso que pode promover a aprendizagem 

do aluno na escola, 94% dos respondentes afirmaram que os jogos digitais 

promovem a aprendizagem e 6% afirmaram que não promovem. 

Entre os que entrevistados que responderam afirmativamente à questão 

supramencionada, foram selecionadas duas respostas, sem o intuito de 

generalizar, mas sim de trazer alguns pensamentos importantes quanto à opinião 

dos respondentes. Destacam-se, a seguir, as justificativas: 

 
Pode proporcionar ambientes e situações que as crianças não tiveram 
oportunidade de conhecer, seja por qualquer motivo. Em um jogo de vestir um 
boneco, por exemplo, a criança vai reconhecer diferentes cores de pele, cabelo, 
estatura, aprendendo sobre as diferenças, ou em um jogo de dupla em que 
precisem trabalhar juntos, estimulando a cooperação. (Feminino, 38 anos). 
 
Sim. Os jogos aparecem como uma boa ferramenta de trabalho. Por se tratar de 
jogos didáticos, onde se aprende a jogar uns com os outros ao invés de uns contra 
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os outros, onde diversas competências são desenvolvidas e onde os alunos 
aprendem a relacionar, a questionar e a construir, o jogo poderá ser uma 
alternativa que desperte no aluno a curiosidade e a vontade de aprender. 
(Feminino, 26 anos). 
 

Ainda sobre o jogo digital no processo de ensino e aprendizagem 

questionou-se o opinião dos alunos sobre existir uma idade adequada para 

utilização do jogo digital na escola. A maioria (64%) relatou que havia sim e os 

demais (36%) indicaram não haver idade mínima para utilização de jogos digitais 

na escola.  

A variação de idades adequadas para o uso de jogos digitais na escola 

indicada pelos respondentes encontra-se descrita no Gráfico 5, a seguir. 

 

Gráfico 5 - Opinião dos participantes sobre idade adequada 
para utilização do jogo digital na escola 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Observa-se que a maior faixa de idade considerada adequada para 

utilização do jogo digital na escola, de acordo com os participantes, é de 6 anos de 

idade, com a frequência de mais de 16% das respostas; seguido de 4 e 5 anos. 

Vale destacar que 102 pessoas indicaram a melhor idade entre 6 e 12 anos, que é 

a idade em que as crianças podem estar matriculadas no ensino fundamental.  

Ventura et al. (2019, p. 84), em pesquisa realizada com estudantes do 

ensino fundamental, destacam a importância de “Incluir propostas inovadoras com 

metodologias ativas, nos currículos escolares desde o Ensino Fundamental, a fim 

de promover o desenvolvimento na forma de pensar, analisar, refletir e interpretar 

dos alunos”. 
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Os jogos e brincadeiras também fazem parte da formação da criança, 

assim, ao interagir com jogos digitais o aluno é levado a desenvolver destrezas 

motoras (DETÂNICO, 2011). 

Detânico (2011) aplicou uma pesquisa em um Centro de Educação Infantil 

(CEI) com crianças de 3 a 6 anos, de acordo com suas turmas, utilizando um 

software lúdico educacional que envolve o desenvolvimento cognitivo e o 

desenvolvimento de habilidades motoras. Em sua pesquisa evidenciou que, por 

meio das mediações e interferências realizadas, houve interesse dos alunos em 

razão dos recursos lúdicos midiáticos do jogo digital. 

 

4.2 Preferência ou hábitos dos alunos de Pedagogia em relação aos jogos 
digitais  

 

Os hábitos digitais e lúdicos digitais foram estudados por autores como 

Prensky (2001), Evangelista (2018), Modelski, Giraffa e Casartelli (2019), que 

indicaram haver uma diversidade entre os sujeitos. Para conhecer como os alunos 

do curso de Pedagogia se relacionam com a atividade lúdica digital, foram 

questionados se jogam algum jogo digital. Responderam afirmativamente 55% dos 

participantes, os demais (45%) indicaram que não jogam.  

Os alunos que jogam indicaram vários tipos de jogos, como mostra o 

Gráfico 6.  
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Gráfico 6 - Jogo digital indicado pelos participantes 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com Salen e Zimmerman (2004), jogos digitais são sistemas 

atribuídos de regras, identidades, experiências culturais e interatividades. Não 

existe uma lista de categorias constituída, pois suas categorias se sobrepõem 

dependendo dos traços de robustez que seu designer game aproveita, seu meio 

físico de interação são dispositivos eletrônicos como hardwares e softwares e 

seus condutores tais como computadores, tabletes consoles, smartphones, entre 

outros que são apenas equipamentos que compõem o jogo digital, podendo ser 

projetados para um jogador, para pequenos grupos, grandes grupos, ou ainda 

comunidades inteiras. 

Em sua pesquisa com alunos do quinto ano do ensino fundamental, 

Fernandes Junior (2015, p. 73) indagou os alunos respondentes quanto ao hábito 

do computador e a internet, e foi encontrou “que 23% deles a usam para jogar, 

19,6% para ver vídeos no Youtube e 15,4% ouve músicas no Youtube”. 

 
Os jogos eletrônicos, em comparação com outras formas de 
entretenimento, ainda são recentes, e dessa forma, o conhecimento 
sobre tal artefato cultural ainda está sendo construído, muito mais pelo 
seu caráter dinâmico do que propriamente pelo seu desenvolvimento 
tardio. (EVANGELISTA, 2018, p. 218). 
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Reforçando que a presença do jogo digital em diversas fases da educação e 

que os hábitos digitais estão cada vez mais cedo na educação, Fernandes Junior 

(2015, p. 69) afirma, em sua pesquisa, que “100% das crianças entrevistadas 

estejam no computador pelo menos 4 horas por semana” e que “12,2% afirmam que 

usam a internet para isso, e 7,3% diz que busca nela informações para tirar dúvidas 

que obteve na aula” (FERNANDES JUNIOR, 2015, p. 73). 

Outro item sobre os hábitos digitais diz respeito ao tempo que o usuário de 

um jogo permanece jogando. Para os alunos que responderam afirmativamente 

que praticam jogos digitais, questionou-se também o tempo despendido nesta 

atividade, como demonstra o Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Tempo que os alunos jogam por semana 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com Viana (2018), os hábitos digitais mais utilizados pelos 

usuários de internet móvel são comunicação, entretenimento e organização.  

O estudo ressalta, ainda, que brasileiros utilizam “em média, 57 minutos por semana 

navegando, conversando ou assistindo vídeos on-line” (VIANA, 2018, p. 49). 

Outra questão apresentada aos alunos foi se eles consideram que o jogo 

digital pode promover a aprendizagem. Apenas 17 alunos responderam que não e 

291 responderam positivamente. Sobre a justificativa apresentada por eles, os que 

responderam que os jogos não promovem aprendizagem alegaram que, com base 

na analise das justificativas perceberam que quatro aspectos foram enfatizados, a 

saber: que o jogo digital não promove aprendizagem (n=4), que o jogo tira a 
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atenção (n=5), alegaram a importância do contato físico que não ocorre no jogo 

(n=6) e que o jogo pode se tornar um vício (n=1). 

Cita-se, ainda, o seguinte relato de resposta negativa: “o presencial e o 

contato físico das crianças com professor e ambiente é o mais essencial.” 

(Feminino, 25 anos). 

Com relação aos 291 alunos que responderam positivamente em relação 

ao uso de jogos digitais no processo de ensino e aprendizagem, as palavras que 

mais apareceram foram: jogos (138 vezes); criança (80 vezes); aprendizagem (44 

vezes); aluno (32 vezes) e conhecimento (25 vezes). O Gráfico 8, a seguir, 

representa as respostas positivas. 

 

 Gráfico 8 - Respostas positivas em relação ao uso de jogos 
digitais no processo de ensino e aprendizagem 

 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Gráfico 8 mostra que os valores e parâmetros se cruzam no eixo central, 

dando uma perspectiva positiva entre aluno, aprendizagem, conhecimentos e 

crianças, com o deslocamento central para jogos quanto ao uso de jogos no 

ensino e na aprendizagem.  

Em uma pesquisa semelhante com alunos universitários, Ferreira et al. 

(2009) questionaram quanto tempo eles jogavam. Os autores verificaram que, em 

média, os respondentes jogavam uma vez por semana e jogavam cerca de uma 

hora e meia (DP=0,72) por cada partida de jogo. 
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De acordo com dados a Pesquisa Brasileira de Mídia – PBM (2016), 37% 

dos respondentes disseram que utilizam a internet todos os dias, outros 66% 

informaram que acessam a internet para se divertir ou como forma de 

entretenimento.  

O professor pode se pautar em práticas concretas, introduzindo vídeos, 

jogos, pesquisas entre outros no processo de ensino aprendizagem (MORAN, 

2013).  

A ludicidade, para Moran (2012), Rosado (2006) e Teixeira (2018) é 

fundamento para o desenvolvimento, junto com jogos e com o apoio da tecnologia 

o ensino e a aprendizagem se tonam muito mais flexíveis e de fácil entendimento 

para o estudante.  

 
Com base na perspectiva piagetiana da construção do conhecimento, 
considera-se que conceitos ou ideias são construídos por processos de 
autorregulação e, sendo assim, o papel do professor é transformar esse 
momento em situação de aprendizagem e não apenas de 
desconsideração da ideia do aluno. (BIANCHINI; VASCONCELOS, 2014, 
p. 69). 

 

De acordo com Evangelista (2018), o lúdico é tão essencial quanto o 

raciocínio, “à medida que a criança vai brincando e jogando, ela vai exteriorizando 

seus desejos e suas experiências” (TEIXEIRA, 2018, p. 67). 

Ainda perguntou-se aos participantes sobre o que eles não fariam em um 

jogo virtual. O Gráfico 9 auxilia na compreensão das repostas livres dos 

participantes, evidenciando, por meio de palavras que mais obtiveram frequência 

nas respostas.  
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 Gráfico 9 - O que não fariam em um jogo virtual 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com Evangelista (2018, p. 218), “Os jogadores tendem a 

transferir várias de suas convicções, insatisfações, preconceitos e valores do 

mundo real aos jogos”. 

E as perguntas sobre os jogos virtuais prosseguiram com a apresentação 

da seguinte questão aos participantes: “Cite uma característica de um jogo virtual 

do qual você não gosta”. Em virtude da variedade no número de respostas, foi 

necessário, como parte do procedimento metodológico, aplicar nas análises das 

respostas a categorização, para que fosse possível apresentar uma das análises 

semânticas a seguir: 

 
As análises semântica e de conteúdo aplicadas na análise da resposta 
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pragmática, necessita que o codificador apreenda a visão do mundo 
social do entrevistado, o que não é desejado em surveys. (HENKEL, 
2017 p. 787). 

 

Gráfico 10 - Categorização das respostas sobre as características das quais 
não gosta 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para Henkel (2017), o que dificulta esta análise semântica dos dados é 

entender a semântica das entrevistas, pois cada indivíduo está inserido em 

culturas diferentes, colocando, assim, o codificador em uma situação difícil.  

No entanto, com definição das palavras-chave descritas pelos 

respondentes, a codificação e classificação ocorreu pela contextualização, 

tornando fácil a identificação das palavras; desse modo, a categorização foi de 

forma flexível.  
 

Tabela 4 - Subgrupamento de Moralidade 
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(conclusão) 
Moralidade N 

Xingamentos 1 
Sexualidade 7 
Manipulação 1 
Preconceito 1 
Drogas 1 
Ocultação 1 
Total 144 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na subcategoria moralidade, a palavra que mais apareceu foi “violência” 

(103), seguida de ações relacionadas a “matar” (22), “sexualidade” (7), em menor 

quantidade foram mencionados “palavrões” (2), “crueldade” (2) e apenas uma 

menção dos vocábulos: ocultação, preconceito, indisciplina, drogas, inadequadas, 
ações ilícitas, manipulação. 

A moralidade de forma normativa busca responder para o bem pessoal do 

indivíduo de como agir moralmente (FREITAG, 1992). 
 

A moralidade lidaria assim com critérios de julgamento, onde a ação é 
constantemente analisada, julgada ou criticada além de implicar também 
na causa da ação, na elucidação sobre os motivos que levaram o 
indivíduo a praticar tal ação de determinada maneira. (EVANGELISTA, 
2018, p. 84). 

 

Evangelista (2018) realizou pesquisa para verificar os aspectos morais nos 
jogos digitais. Partindo da hipótese de que o homem contemporâneo vive uma 

crise de valores, a pesquisadora buscou, por meio do uso de videodilemas 

(adaptados de dilemas virtuais baseados em jogos eletrônicos), verificar como 30 

jogadores com idade entre 12 e 30 anos e de ambos os sexos, respondem a 
situações morais no jogo. 

Várias considerações foram possíveis, entre as quais se destacam duas:  

a) os jogadores tendem a transferir convicções, insatisfações, preconceitos e 

valores do mundo real para os jogos; b) sobre o dilema que envolvia matar para 
salvar a humanidade, 61,6 % que eram do sexo masculino preferiram “salvar a 

humanidade” e 33,6 % do sexo feminino. Sobre a opção de “Salvar Ellie” e não a 

humanidade foi escolhida por 30,6 % dos homens contra 48,6% das mulheres. 
Para Huizinga (2008, p. 5), o significado do jogo também pode ser “uma 

ficção destinada a preservar o sentimento do valor pessoal”. 
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Tabela 5 - Estrutura do aparelho em que se joga o jogo 

Estrutura do aparelho em que se joga o jogo N 
Tela pequena 1 
Demanda internet rápida 1 
Total 2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Busarello (2016, p. 96) ressalta que, para uma boa experiência no jogo um 

dos elementos importantes é a mecânica do jogo, que “compõe os elementos para 

o funcionamento do jogo e permite as orientações nas ações do jogador”. 

Para Zichermann e Cunningham (2011), o ambiente do jogo é um dos 

principais elementos para reter o indivíduo no jogo, desta forma o ambiente e a 

sua estrutura devem ter um alto desempenho.  

De acordo com Silva, Sartori e Catapan (2014), são necessários alguns 

elementos importantes em sua estrutura para que o jogador se mantenha 

envolvido, entre eles estão regras, metas e sistemas de feedback de forma lúdica 

e motivacional.  

Com base nas demandas de estrutura de internet no Brasil, as operadoras 

comerciais que fornecem o acesso à internet, oferecem pacotes de tráfego de 

dados digitais que, por sua vez, são contratados pelos seus clientes. E muitas das 

vezes os planos contratados pelos usuários acabam sendo consumidos de suas 

franquias por diversos aplicativos e interações na internet, isto em virtude das 

mudanças de hábitos do brasileiro com o acesso a internet, que passa ser a todo 

o momento para diversas ocasiões (NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E 

COORDENAÇÃO DO PONTO BR, 2018). 

Nesta pesquisa foi constatado que dispor de internet rápida é um dos 

fatores importantes, pois uma das características das quais o usuário não gosta no 

jogo é a falta deste elemento. 

 

Tabela 6 - Sentimentos 

Sentimentos  N 
Nervoso 1 
Ansiedade 1 
Negativismo 1 
Perda 1 
Total 4 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em uma pesquisa referente aos hábitos de jogos digitais, realizada em 

outro país com um grupo de universitários que jogavam com maior frequência 

sendo a idade dos participantes entre 18 anos e 24 anos, foram apresentados 

para que pudessem jogar dois modelos de jogos digitais, sendo jogos violentos e 

não violentos. O resultado mostrou que, quando jogadores utilizaram o jogo 

violento, apresentaram alto nível de ativação fisiológica de hostilidade, ansiedade 

e aumento de frequência cardíaca, logo após terem jogado, diferente de quem 

experimentou o jogo não violento, permanecendo indiferente (FERREIRA et al., 

2009).  

Esta pesquisa vai ao encontro com o resultado aqui apresentado na Tabela 

6, pois demonstra o desconforto dos usuários quanto aos sentimentos vivenciados 

durante uma partida jogos digitais que possam manifestar algum sentimento no 

jogador, sendo assim, estas características não são bem vindas  no contexto dos 

jogos digitais. 

Para Huizinga (2008), os jogos são meios de ativação fisiológica e 

psicológica, por meio da representatividade simbólica que nele consta.  

Há diversas definições sobre função biológica de um jogo, no entanto, 

“umas definem as origens e fundamento do jogo em termos de descarga da 

energia vital superabundante, outras como satisfação de certo ‘instinto de 

imitação’, ou ainda simplesmente como uma ‘necessidade’ de distensão”. 

(HUIZINGA, 2008, p. 5). 

 

Tabela 7 - Descontrole do comportamento 

Descontrole do comportamento  N 
Vício  18 
Muito tempo jogando 7 
Confusão entre real e virtual 4 
Total 29 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para Salen e Zimmerman (2004, p. 29), “Dependência e jogo viciante 

podem significar muitas coisas. Mas, em geral, entre os designers de jogos, o vício 

é considerado uma característica positiva, a marca do jogo convincente”. 

Os designers de jogos se sentem lisonjeados quando os jogadores ficam 

viciados em seus jogos, seja para relaxar seja para descontrair, interagir com os 
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amigos, seja de forma cultural, em participar de fãs clubes do enredo do jogo 

(SALEN; ZIMMERMAN, 2004). 

No entanto, há conotações negativas quando se fala em vícios, por se tratar 

de algo repetitivo e de consumo excessivo, que causa prejuízo ao indivíduo seja 

de forma física seja psicológica.  

Nessa esteira de reflexões, destaca-se o seguinte relato do respondente: 

“Ao você começar a jogar ele tem um poder de lhe prender à ele, nesse caso 

devemos determinar um tempo para que não tenha limitação” (Masculino, 19 

anos). 

Salen e Zimmerman (2004, p. 33) afirmam que, “quando um comportamento 

patologicamente viciante emerge de um jogo, o jogo não é mais possível”. 

O relato do respondente corrobora o excerto supracitado: “Certos jogos 

virtuais fazem com que a criança acredite que está fazendo parte do jogo, então 

muitas vezes isso pode trazer consequências negativas” (Feminino, 39 anos). 

Em uma pesquisa experimental realizada na Alemanha com 198 homens e 

92 mulheres de idades variadas e aptas a conduzir veículos automotores de forma 

legal e documenta, quanto ao consumo de jogos digitais temáticos em corridas de 

ruas, demonstrou que seus comportamentos se alteraram no trânsito, sendo mais 

cautelosos por parte das mulheres e mais agressivos por parte dos homens 

(FISCHER et al., 2007). 

Na mesma pesquisa supramencionada, Fischer et al. (2007, p. 25) “forneceu 

evidências iniciais de que o consumo de jogos de corridas está associado a um 

aumento da competitividade e impulsividade no comportamento no trânsito”. 

Este estudo demonstra a preocupação dos alunos quanto à confusão real 

ao virtual apresentada na Tabela 7. Por mais que seja fascinante a virtualidade 

dos jogos, apresentada de forma midiática, com efeitos visuais cada vez mais 

realistas, conforme o desenvolvimento tecnológico, os alunos tendem não ficar 

próximos a esta realidade no jogo digital.  

Para Lévy (2010), virtual é uma estrutura ausente que se opõe ao atual, na 

medida em que tende a atualizar-se. Ainda de acordo com o autor, “o virtual é 

como o complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha 

uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que 

chama um processo de resolução: a atualização” (LÉVY, 1996, p. 16).   
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O jogo se trata da uma evasão da vida real, para uma esfera temporária de 

atividade com orientação própria, na qual algo sempre está em jogo com o fim de 

atender a necessidades imediatas do homem (HUIZINGA, 2008). 

 

Tabela 8 - Tipos de jogos 

Tipos de jogos N 
Futebol 3 
Jogos não educativos 3 
Jogo com temas de terror 2 
Baralho 1 
Jogo de corrida 1 
Jogo de raciocínio lógico 1 
Jogo sem objetivo pedagógico 1 
Jogos de competição 1 
Jogos suicidas 1 
RPG 1 
Tabuleiro 1 
Total 16 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com Zimmerman (1998), quanto mais os estudantes tomam 

conhecimento do processo de aprendizagem maior será o seu desempenho nos 

estudos.  

 
O cérebro dos “nativos” se desenvolveu de forma diferente em relação às 
gerações pré-internet. Eles gostam de jogos, estão acostumados a 
absorver (e descartar) grande quantidade de informações, a fazer 
atividades em paralelo, precisam de motivação e recompensas 
frequentes, gostam de trabalhar em rede e de forma não linear. (TORI, 
2010, p. 218). 

 

Zimmerman (1998) considera que as estratégias de aprendizagem são 

pontos-chave para a aprendizagem autorregulada. 

Na Tabela 8, pode-se observar que os participantes da pesquisa não gostam 

de jogos que não vão ao encontro de ensino e aprendizagem, pode ser que esta 

característica de resposta seja subjetiva no momento em que responderam, pois 

estavam em curso do ano letivo da sua graduação, considerando que neste 

momento os alunos estavam se autorregulando aos estudos.  
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Para Zimmerman e Schunk (2001), a autorregulação do aprendizado é a 

realimentação criada e orientada pelos estudantes em realização de uma 

determinada tarefa com o intuito de alcançar seus objetivos. 

Em cada caso, o processamento autorregulador é propenso a “distorções 

cognitivas”, como preconceitos na avaliação do eu e das demandas externas 

(ZIMMERMAN; SCHUNK, 2001). 

Os jogos para estudantes podem trazer benefícios ou malefícios, pois, 

como já visto nesta pesquisa, o jogo digital lúdico, tende a trazer uma retenção 

maior do sujeito, levando-o a despender mais tempo – em questão de horas – e 

perda de concentração para com outro objeto, que pode ser o estudo.   

Além de se tratar de forma tediosa, a escolha de por jogos também vem da 

cultura e de hábitos em que a mesma está inserida, Cabe salientar que nesta 

pesquisa obtive-se uma heterogeneidade de pessoas respondendo ao 

questionário.  
 

Tabela 9 - Aspectos relacionados à atenção 

Aspectos relacionados à atenção N 

Falta de atenção 2 

Total 2 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A falta de atenção nesta resposta pode estar ligada ao fato de os alunos 

não gostarem de jogos digitais, uma vez que consideram que eles podem 

promover a falta de atenção em outras atividades.  

“A atenção é, portanto, a capacidade de selecionar ativamente 

determinadas estímulos ou aspectos de experiência com inibição concomitante de 

todos os outros” (CABRAL, 1998, p. 28). 

Ou seja, quando o aluno está ligado ao jogo, ele não tem a atenção devida 

a outros objetos e atividades.  
 

Tabela 10 - Aspectos financeiros 

Aspectos financeiros N 
Dinheiro 4 

Total 4 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Alguns jogos digitais estão preparados para serem monetizados aos seus 

desenvolvedores. Estes jogos são encontrados e denominados como Free-to-Play 

– jogo eletrônico cuja aquisição é gratuita (OLIVEIRA et al., 2018). 

Para Mendes et al. (2016, p. 153), os jogos do tipo Free-to-Play “são 

monetizados principalmente por meio de compras dentro do aplicativo (App-

Purchase) e propagandas (Ads)”. Estes jogos digitais, em geral, são desenvolvidos 

com as primícias de como irão gerar lucro ao desenvolvedor a partir dos jogadores.  

Como mencionado acima, Mendes et al. (2016) relataram que há vários 

meios de se obter estes lucros, seja por venda dentro do jogos digitais, aqueles 

quando o jogador tem que comprar mais créditos para passar uma fase ou obter 

objetos para continuar jogando, seja sob a forma de propaganda dentro do jogos, 

em que são apresentadas propagandas de marcas, produtos e serviços, alguns 

até com hiperlinks para acesso.  

 

Tabela 11 - Modos de interagir no jogo 

Modos de interagir no jogo N 
Falta de interação entre as pessoas 7 

Falta de socialização 1 

Jogar com desconhecidos 1 

Participação ilimitada 1 

Total 10 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com Sato e Cardoso (2014), a mecânica do jogo e as suas 

narrativas que promoverão a interatividade com o jogo e a imersão emocional. 

Estas mecânicas do jogo definem regras, objetivos, permissões, proibições e 

movimentações dando a jogabilidade ou gameplay. 

Sato e Cardoso (2014, p. 56) ponderam que “esta mecânica é o que 

promoverá a interatividade dos elementos do jogo com o jogador e, em alguns 

casos de jogadores com outros jogadores”. 

A interação social de forma física e presencial busca proporcionar uma 

inclinação natural do homem a um laço maior de amizade, confiança e, pelo 

mesmo, interesse do objeto, sendo que é justo e virtuoso dos cidadãos dignos do 

bem (ARISTÓTELES, 1991). 
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No caso dos jogos que permitem interação, estes promovem o interesse de 

muitos jovens em virtude da amizade que muitas vezes decorre deste contexto. A 

amizade “ajuda os jovens a afastar-se do erro, e aos mais velhos, atendendo-lhes 

às necessidades e suprindo as atividades que declinam por efeito dos anos” 

(ARISTÓTELES, 1991, p. 100). 

Assim sendo, jogar um jogo digital sozinho ou com desconhecido pode 

conter as mesmas características apresentadas nas respostas dos alunos ao 

questionário.  

Construir um laço de amizade é fundamental, mesmo que esta amizade 

seja virtual, no entanto, ele primeiramente precisa ser construído digitalmente para 

que, assim, haja a interação entre os jogadores. Nesse sentido, a amizade digital, 

promovida por muitos jogos decorre da experiência que eles têm com o 

personagem virtual ou avatar criado por cada usuário conectado à internet.  

 

Tabela 12 - Segurança e privacidade Moralidade 

Segurança e privacidade N 

Dados pessoais 3 

Invasão de privacidade 2 

Falta de segurança 1 

Total 6 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quaisquer que sejam os recursos digitais utilizados – jogos digitais on-line, 

consoles, smartphones, redes sociais – uma vez conectados à internet, a 

privacidade e segurança estão cada vez mais ameaçadas, seja para o usuário 

seja para o provedor dos serviços. 

De acordo com Dal Bello (2011, p. 144), “O sentido de invasão de 

privacidade emerge como algo indesejável na medida em que pululam os 

símbolos do eu, reforçadores do sentimento de individualidade”. 

Para Odone, Azevedo e Coelho (2014, p. 5), “certas vulnerabilidades de 

segurança estão sempre sendo sondadas por hackers interessados em roubar 

dados válidos de portadores de cartões, dados esses que são aproveitados pelos 

mesmos para usurpar suas vítimas”. 
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Essa nova geração de nativos digitais possui uma identidade virtual, pois 
passam a maior parte do tempo conectados através das redes sociais, 
blogs, jogos online, em meio às inovações tecnológicas. Nesses espaços 
socializam, se expressam criativamente e compartilham ideias e novidades. 
Desse modo, muitos nativos digitais não distinguem o online do offline e 
diante dessa realidade virtual aparecem as preocupações, em especial, dos 
pais e professores referente à segurança e privacidade dos nativos no 
ciberespaço. (SANTOS; SCARABOTTO; MATOS, 2011, p. 15844).  
 
 

Desta forma, fica evidente a preocupação dos alunos quanto a fornecer 

dados pessoais em jogos digitais, representada na Tabela 13 desta pesquisa. 
 

Tabela 13 - Estrutura e funcionamento do jogo 

Estrutura e funcionamento do jogo N 
Música de fundo do jogo 4 

Jogo com Bloqueio de fases 3 

Repetição 3 

Propagandas durante o jogo 2 

Jogo muito rápido 1 

Jogo muito lento 1 

Jogo com muitas fases 1 

Total 15 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com Silva, Oliveira e Pio (2017, p. 709),  
 

Para cada nível de habilidade, ocorrem diferentes níveis de adaptação, 
alterando-se, por exemplo, a dificuldade dos minigames ou o peso das 
ações executadas durante o jogo, visando a não frustrar o jogador e, ao 
mesmo tempo, não deixar o jogo entediante. 

 

Nestas fases, dependendo da mecânica em que foram desenvolvidas, pode 

haver uma grande duração em tempo e desafios em cada uma delas, ou ao 

contrário, pode ser resumido e ter diversas camadas entre os nós (SILVA; 

OLIVEIRA; PIO, 2017). 

Cada desenvolvedor de jogos tende a trabalhar com o que considera melhor 

no seu jogo, se o propósito for promover publicidade, haverá mais intervenções de 

pop-up entre os nós, caso a intenção seja vender o jogo, haverá bloqueios das 

fases, até que o jogador promova o pagamento ou aplique as atividades exigidas, 

como uns cliques em algum hiperlink do jogo (MENDES et al., 2016). 
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Quanto à trilha sonora dos jogos, o objetivo é fornecer uma dinâmica 

musical enquanto o jogador imerge na jogabilidade, dependendo do dispositivo e 

de seu desenvolvimento, existe a possibilidade de desabilitar o áudio que, por sua 

vez, alguns jogadores preferem jogar sem que tenha barulhos sonoros (SATO; 

CARDOSO, 2014). 

Estes barulhos sonoros podem estar ligados ao ambiente onde alguns 

jogadores escolhem jogar. Com a mobilidade dos smartphones, o usuário pode 

estar em um local público ou privado e, assim, deseja que não tenha barulhos 

sendo emitidos pelo seu disposto enquanto joga para não atrapalhar e ser 

conveniente para as pessoas ao seu redor (SATO; CARDOSO, 2014; SILVA; 

OLIVEIRA; PIO 2017). 

Os participantes da presente pesquisa também responderam à seguinte 

pergunta: “Cite uma característica de um jogo virtual do qual você mais gosta”. 

 

Gráfico 11 - Característica do jogo virtual de que você mais gosta 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Destacar os jogos de sua preferência leva o aluno a refletir sobre a 

importância do jogo na formação do cidadão e o suprimento das necessidades de 

si próprio.  

As características dos indivíduos ou grupos de forma positiva são as 

primeiras mais citadas em diversas ocasiões. Seja em uma apresentação pessoal, 

formal ou informal, por exemplo, ao entrar em uma sala de jogos digitais a uma 

breve apresentação sobre suas habilidades nos jogos para que seja aceito no time.  
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O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercício 
sensoriomotor e de simbolismo, uma assimilação do real à atividade 
própria, fornecendo a esta seu alimento necessário e transformando o real 
em função das necessidades múltiplas do eu. (PIAGET, 1976, p. 160). 

 

Nesta pesquisa, observa-se, no Gráfico 12, que as três primeiras 

características apresentadas ou 51,67% das múltiplas respostas pelos futuros 

pedagogos, quando se trata de jogo digital, são de jogos digitais voltados ao 

aprendizado, raciocínio e estratégia.  

Seguido de diversão, ludicidade e competição que são características de 

quem busca uma interação maior no jogo digital de forma divertida ou lúdica com 

um grau de competição para promover a emoção.  

Outro aspecto a considerar sobre os jogos digitais diz respeito ao tempo que 

um jogador permanece jogando. E, para isto, foi elaborada a seguinte questão: Ao 

jogar um jogo virtual, você considera que fica mais tempo do que deveria? 

 

Gráfico 12 - Tempo de permanência no 
jogo além do que deveria 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com Yee (2006), há diversos componentes que motivam os 

jogadores a passarem mais tempo do que desejariam em um jogo digital. A 

pesquisa qualitativa realizada por Yee (2006), da Universidade de Stanford, com 

3000 jogadores de jogos digitais, destaca que normalmente os jogadores passam, 

em média, 22 horas por semana no ambiente de jogo digital, e a idade média 

destes jogadores é de 26 anos de idade.  

Para Yee (2006), existem três componentes principais de motivação em 

jogos digitais, a saber: a realização, social e imersão. No âmbito de realização, os 
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jogadores destacam os avanços nos jogos, o poder de ganhar e acumular 

símbolos de riquezas ou status. No âmbito social, destaca-se o interesse de 

conversar e socializar com outros jogadores; os relacionamentos significativos de 

longo prazo e o trabalho de equipe, com esforço mútuo para conquistas de objetos 

em comum. No ambiente de imersão, o desejo de descoberta, de encontrar sabres 

que a maioria de outros jogadores possa desconhecer; suas personalizações com 

o avatar e o escapismo, com o intuito de fugir da realidade e de seus problemas 

da vida real (YEE, 2006). 

No entanto, é inevitável que possam existir outros fatores que levam o 

jogador a passar mais tempo do que desejava conectado no jogo digital.  

 

4.3 Algumas considerações 
 

A partir das análises realizadas até aqui, este estudo pôde apresentar as 

percepções dos participantes e seus conhecimentos quanto às atividades lúdicas 

integradas às tecnologias digitais.  

Os dados coletados com 310 alunos no processo de formação no Ensino a 

Distância do curso Pedagogia, matriculados em diferentes anos/semestres e 

distribuídos em 20 estados mais o Distrito Federal, com idades entre 18 anos e 49 

anos ou mais, permitiu que o resultado da pesquisa chegasse de forma 

heterogênico, contribuindo com ricos resultados para o meio científico-acadêmico 

tornando-se mais relevante. 

Ao todo foram 13 perguntas estruturadas fechadas e abertas, cujos dados 

foram analisados integralmente, qualitativa e quantitativamente, de forma 

estatística com média simples.  

É notória a importância de trabalhar o desenvolvimento de competências 

das TIC com os alunos do curso de Pedagogia, pois poderão estar diante das 

novas formações dos futuros estudantes. 

Verificou-se que a maior parte dos respondentes relatou que é importante e 

concorda com a utilização de jogos digitais na educação infantil. 

No entanto, a grande preocupação dos futuros pedagogos é quanto aos 

gêneros de jogos e controle ou permissões dos pais, pois além de considerarem 

importante, ressaltam que há uma grande variedade de jogos digitais disponíveis, 

e sua seleção é importante para o ensino e a aprendizagem.  
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Quanto à preferência de softwares/aplicativos/recursos digitais para o 

ensino e a aprendizagem, o destaque ficou para jogos educativos, aplicativos 

educativos e softwares educativos, apesar destas respostas terem uma conotação 

semelhante de forma educativa, se trata de recursos digitais diferentes.  

Já na opinião dos respondentes, quanto à criança jogar um jogo digital, 

notou-se que 67% do total de 310 alunos responderam que é certo as crianças 

jogarem jogos digitais, em seguida 94% afirmaram que o jogo digital pode 

promover o ensino e a aprendizagem se mediado pelo professor.  

Também foi questionada a opinião sobre a melhor idade para se iniciar a 

utilização do jogo digital na escola. O eixo de melhor idade ficou entre o primeiro 

ano de idade (1 ano) até os 12 anos de idade.  

No entanto, de forma predominante, os respondentes consideraram que a 

melhor idade para iniciarem com a utilização de jogos digitais para o ensino e a 

aprendizagem no ensino infantil é de 6 a 12 anos de idade. Considerando os 

dados estatísticos “moda”, a maior frequência no rol de resposta foi de 6 anos, 

como a melhor idade.  

Para compreender os hábitos lúdicos digitais dos participantes, eles foram 

questionados se jogam algum jogo digital. Constatou-se que mais da metade dos 

respondentes joga algum jogo digital (55%) e ainda os participantes descreveram 

os jogos digitais que costumam jogar, com destaque para os três primeiros mais 

citados, são eles: Caça-palavras, Candy Chrush Saga, jogos de raciocínio lógico. 

Diversos outros jogos foram listados, como jogos de gêneros: Puzzle 

games, estratégias e Music Games.  

No tocante ao hábito digital, foi solicitado que respondessem quanto tempo 

despendiam para os jogos digitais, 2% disseram de 14h até 20h por semana, 6% 

admitiram ficar de 4h até 10h por semana, 29% indicaram de 1h até 4h por 

semana, e 63% responderam que não jogam.  

Outra questão foi sobre a opinião quanto aos jogos digitais, se este recurso 

promove a aprendizagem, 291 respondentes afirmaram positivamente que os 

jogos digitais promovem a aprendizagem.  

No entanto os que responderam de forma negativa justificaram que o jogo 

tira a atenção, que o contato físico não ocorre no jogo digital, e que este jogo pode 

se tornar um vício. 
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Ainda foi perguntado aos estudantes o que eles não fariam em um jogo 

virtual. De forma livre, na questão aberta, os respondentes foram trazendo várias 

respostas que comutaram em um rol abrangente.  

Como o rol de respostas obteve um número expressivo, optou-se por 

categorizar as respostas, assim, em cada categoria obteve-se um novo rol de 

respostas.  

Na categorização, o aspecto de moralidade foi o mais relevante citado pelos 

respondentes, quanto ao que não fariam em um jogo digital.  

As palavras-chaves foram organizadas dentro das categorias: Moralidade; 

Descontrole do comportamento; Tipos de Jogos; Estrutura e funcionamento do 

jogo; Modos de interagir no jogo; Segurança e Privacidade; Sentimentos; Aspectos 

financeiros; Estrutura do aparelho em que se joga o jogo e Aspectos relacionados 

à atenção.  

Na subcategoria moralidade, a palavra em destaque com maior frequência 

de sugestão foi “violência”, com 103 respostas; seguida de “matar”, com 22 

respostas, entre outras listadas. Estas respostas corroboram os valores pessoais 

que os respondentes têm, e mesmo se tratando de jogos digitais, não aplicariam 

tais atividades.  

Já na subcategoria descontrole do comportamento, destacou-se o “vício”, 

que obteve 18 menções, revelando uma preocupação quanto a jogar um jogo 

digital, pois ficar muito tempo jogando pode trazer o vício, que para eles, neste 

caso, não é bem visto.  

Houve outras subcategorias, entre as duas subcategorias são relevantes 

em face do nível de frequência disposto no rol, sem menosprezar os demais 

dados que são importantes para buscar compreender sobre os hábitos digitais 

quando se joga um jogo digital. 

Os participantes também foram convidados a indicar uma característica de 

um jogo virtual de que mais gosta. As respostas no rol de palavras com maior 

frequência foram: Aprendizado N-44; Raciocínio N-39; Estratégia N-27; Diversão 

N-20; Interação on-line; N-17 competição; entre outras.  

Outro aspecto sobre jogos digitais foi referente ao tempo de permanência, 

se os jogadores consideravam que ficavam mais tempo do que deveriam, as 

respostas foram interessantes, pois N-36 pessoas disseram que depende, N-107 

disseram que sim e N-113 informaram que não.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O problema suscitado nesta pesquisa – Como os alunos do curso de 

Pedagogia EaD consideram o uso de jogos e tecnologias integrados ao processo 

de ensino e aprendizagem? – possibilitou alcançar respostas que contribuem e 

justificam que os alunos de Pedagogia EaD não só consideram importante o uso 

das TIC no processo de ensino e aprendizagem, como também recorrem aos 

jogos e às TIC como meio de aprendizagem. 

Quanto aos aspectos de contemporaneidade frente aos novos hábitos 

digitais, verificou-se que os futuros pedagogos consideram que jogos digitais para 

o ensino e aprendizagem podem ser iniciados na educação infantil.  

Cabe também considerar que não se trata de qualquer jogo, mas sim de 

jogos permitem uma avalição prévia e que possam promover algo positivo com os 

alunos. 

A utilização das TIC no processo de ensino e aprendizagem tem se 

destacado cada vez mais no meio acadêmico e nas formações, conforme 

atestaram os participantes desta pesquisa, além de afirmarem que utilizam as TIC 

em seu dia a dia, também se preocupam com a qualidade dos programas/ 

softwares/aplicativos que estão disponíveis para mediar e contribuir com o 

processo. 

Outro ponto também fundamental, é que cada tópico tecnológico para o 

ensino e aprendizagem necessita ser estudado de forma separada, pois cada 

prática tem seu marco na contemporaneidade.  

Para além das observações, o fato de os futuros pedagogos estarem 

preocupados e conscientes sobre a importância dos jogos digitais, mostra que os 

hábitos digitais estão e serão inseridos cada vez mais nas escolas, pois 

acompanham a mudança de hábitos educacionais.  

Nesse sentido, investigar, desenvolver e aplicar conteúdos lúdicos com 

estes estudantes de Pedagogia se faz tão necessário, uma vez que estarão 

lidando com uma geração de nativos digitais.  

Ademais, novos recursos digitais para o ensino e a aprendizagem devem 

ser desenvolvidos e testados junto com a comunidade acadêmica, tendo em vista 

que alguns desenvolvedores de mecânicas têm as habilidades técnicas para 

programar, porém lhes falta o conhecimento da prática pedagógica.  
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Não apenas os recursos tecnológicos devem ser desenvolvidos sob o olhar 

da Pedagogia, mas também os planejamentos, a Proposta Pedagógica Curricular 

(PPC) dos cursos de Pedagogia, precisam de uma atenção voltada para a 

ludicidade e as tecnologias. Cabe ressaltar que esta atenção deve estar presente 

tanto no curso de Pedagogia, como nos cursos de formação profissional de 

bacharelado, licenciatura e tecnólogo.  

Em alguns relatos da presente pesquisa, observou-se, que além do fato dos 

estudantes considerarem que as tecnologias podem contribuir para o ensino e a 

aprendizagem, os valores pessoais – como moralidade, comportamento e outros –

estão presentes, mostrando que conhecem os desafios que têm pela frente na 

formação de outras pessoas e que seus valores não devem ser desviados, 

motivados por jogos digitais ou não.  

Como principais desafios, destacam-se: ter estes recursos tecnológicos 

disponíveis em escolas públicas e privadas para acesso a todos; ter uma 

formação continuada voltada para as TIC, tanto para professores já estabelecidos 

como para novos educadores.  

À vista do exposto, suscita-se a seguinte reflexão: Quais recursos 

tecnológicos de forma lúdica são abordados hoje nas academias de Pedagogia? 

Novas pesquisas devem ser realizadas nesse âmbito, uma vez que as discussões 

apresentadas aqui não se esgotaram, abrindo caminhos para estudos 

relacionados ao ensino e à aprendizagem mediados pelas tecnologias e propostas 

com jogos. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO  
 

Questionário  
 

1)  Quais aplicativos/softwares/recursos computacionais você considera que 

podem ser utilizados na escola para o processo de ensino e aprendizagem? 

2) Qual a sua opinião a respeito de crianças da educação infantil jogarem 

jogos digitais? 

a. Justifique: 

3) Na sua opinião, o jogo digital pode promover aprendizagem do aluno na 

escola?  

a. Justifique: 

4) Na sua opinião, há uma idade adequada para utilização do jogo digital na 

escola? 

a. Qual idade? 

5) Você joga algum jogo digital? 

a. Qual (Quais)? 

6) Quanto tempo você joga por semana? 

7) Na sua opinião, o jogo digital pode promover a aprendizagem? 

a. Justifique. 

8) O que você não faria em um jogo virtual?  

9) Cite uma característica do jogo virtual que você não gosta. 

10) Cite uma característica do jogo virtual que você mais gosta. 

11) Ao jogar um jogo virtual, você considera que fica mais tempo do que 

deveria? 

12) Estado  

13) Qual a sua idade? 
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ANEXO A - CARTA MODELO DE CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 
DA PESQUISA CARTA ON-LINE 

 
 
“Declaro, para fins de direito, conhecer e concordar com as normas gerais fixadas 

pelo projeto e pela instituição para o desenvolvimento das atividades relacionadas. 

Estou ciente, ainda, de que tais atividades não devem gerar ônus de nenhuma 

natureza para a instituição”. 
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