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“A maioria das pessoas pensa que design é 
uma capa, uma simples decoração. Para mim, 
nada será mais importante no futuro que o 
design. O design é a alma de tudo aquilo que 
foi criado pelo homem. Design não é apenas 
o que parece e o que se sente. Design é 
como funciona.” 

 
Steve Jobs 
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RESUMO 
 

O presente trabalho fez parte de uma pesquisa apresentada ao Programa de 
Mestrado em Metodologias para o Ensino de Linguagens e Tecnologias Pitágoras 
Unopar e está integrada ao projeto de pesquisa “Jogos e Tecnologias no Processo 
de Ensino e Aprendizagem”, aprovado pelo comitê de ética. O interesse em 
pesquisar as brinquedotecas virtuais deu-se pelo fato de a geração atual buscar 
cada vez mais por ambientes virtuais. Neste cenário, as brinquedotecas virtuais 
configuram-se como locus atrativo, por sua proposta de articulação entre ludicidade 
e tecnologia, sendo exploradas por crianças e por adultos em cursos de formação. 
Os cursos de Pedagogia e de Design são os que mais utilizam estes espaços, e 
neste contexto o design participa com o conhecimento específico sobre a construção 
destes ambientes. Mas será que alunos de diferentes áreas do conhecimento já 
tiveram acesso e experiência com brinquedotecas virtuais? Como os alunos 
concebem o uso de brinquedotecas virtuais em sua formação? Quais as percepções 
que os alunos têm sobre as contribuições do design para a construção de 
brinquedotecas virtuais? A presente pesquisa analisou as percepções e o 
conhecimento de alunos de diferentes cursos do Ensino Superior sobre a utilização 
de brinquedotecas em ambientes virtuais. Verificou, ainda, o conhecimento e as 
percepções dos alunos sobre as contribuições do design em brinquedotecas virtuais 
de aprendizagem e a inclusão desta ferramenta em seus processos formativos. A 
pesquisa, caracterizada como descritiva, contou com a participação de 1.441 alunos, 
que responderam a um questionário on-line aplicado por meio do Google forms. A 
análise dos dados foi quantitativa e qualitativa, permitindo a formação de quatro 
eixos temáticos, sendo eles: a) acesso e experiência em brinquedotecas presentes 
em ambientes virtuais de aprendizagem; b) percepções sobre brinquedotecas 
virtuais em variados cursos de formação/ graduação; c) design e jogos em 
ambientes virtuais de aprendizagem; d) significações: contribuições do design para 
brinquedotecas em ambientes virtuais. Os resultados indicaram que a maioria dos 
alunos não teve acesso a brinquedotecas virtuais e aqueles que a experienciaram 
apresentaram percepções positivas, incluindo sentidos como inclusão social digital, 
interações entre real e virtual, busca pelo conhecimento de forma lúdica, etc. Em 
seus processos formativos os alunos indicaram a necessidade de mais conteúdos 
relacionados ao tema. Em relação às contribuições do design, os alunos 
reconheceram sua importância, mas relacionaram esta área de conhecimento aos 
jogos virtuais e não necessariamente ao ambiente virtual que contempla uma 
brinquedoteca. Foi possível concluir que, na perspectiva dos alunos, as 
brinquedotecas em ambientes virtuais de aprendizagem, pelo potencial de 
conhecimento em rede que proporcionam, devem ser apresentadas por diferentes 
cursos como uma proposta inovadora de ensino e aprendizagem de alunos e 
crianças. 
 
Palavras-chave: Brinquedoteca virtual. Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ensino 
Superior. Design. Formação Docente. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation is part of a research presented to the Pitagoras Unopar Master’s 
Program on Methodologies for the Teaching of Languages and Technologies and is 
integrated into the research project “Games and Technologies in the Teaching 
Learning Process”, approved by the ethics committee. The interest in carrying out 
research on virtual toy libraries is due to the fact that the current generation is more 
and more interested in playing games in virtual environment. Within this scenario, 
virtual toy libraries become an attractive locus, due to their proposal for articulating 
entertainment and technology, and are consequently explored by children and also 
by undergraduate adults in colleges and universities. Pedagogy and Design are the 
courses which yield such classroom environments, and within this context design 
provides the specific knowledge for devising such environments. But could it be that 
students of different fields of knowledge have already had access and experience 
with virtual toy libraries? How do students perceive the use of virtual toy libraries in 
their learning process?  Which are the students’ perception concerning the 
contributions provided by design to devise such virtual toy libraries? This research 
analyzed both the perceptions and knowledge presented by students of different 
Higher Education courses concerning the use of toy libraries within virtual 
environments. It also surveyed the students’ knowledge and perceptions about the 
contributions provided by design within virtual learning toy libraries and the inclusion 
of that device in their learning process. The research, characterized as a descriptive 
one, comprised 1,441 students, who responded to an on-line questionnaire by means 
of Google forms. The data analysis was both quantitative and qualitative, allowing the 
determination of the following four thematic axes,: a) access and experience in toy 
libraries found in virtual learning environments; b) perceptions about virtual toy 
libraries in different undergraduate courses; c) design and games in virtual learning 
environments; d) meaning: contributions provided by design to devise toy libraries in 
virtual environments. The results showed that most of the students had not had any 
access to virtual toy libraries and those who had already made contact with it 
presented positive perceptions, assigning to them meanings such as digital social 
inclusion, interaction between real and virtual features, acquisition of knowledge in a 
playful way, and so on. In their learning processes students showed the need of 
learning more about the issue. Concerning the contributions provided by design, 
students acknowledged their importance, but related that field of knowledge to virtual 
games and not necessarily to the virtual environment which makes up a playroom. 
One managed to conclude that, from the students’ perspective, toy libraries in virtual 
learning environments, due to the network knowledge potential provided by it, should 
be presented by different courses as an innovating teaching learning proposal to 
students and children. 

 

Keywords: Virtual toy libraries. Virtual learning environment. Higher Education. 
Design. Teachers’ background development. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Meus primeiros contatos com o campo do Design ocorreram no ano de 2011, 

como bolsista integral do Programa Universidade para Todos (ProUni) para o curso 

de Tecnologia em Design de Interiores. Sempre tive interesse no campo do design 

como um todo, bem como nas tecnologias que envolvem o termo.  

Durante o percurso da graduação fui motivada a conhecer os diversos 

campos de atuação como profissional, para desenvolver projetos de interiores 

comerciais, residenciais e institucionais. Além da atuação no desenvolvimento de 

projetos, também tive a oportunidade de trabalhar com consultorias, planejamento 

de ambientes e organização do espaço físico. 

Em 2013, quando conclui minha graduação, iniciei meus estudos no curso de 

especialização de Metodologia do Ensino Superior, que me permitiu compreender a 

estruturação metodológica de aprendizagem e aprimorar meus conhecimentos a 

respeito do ensino.  

Neste mesmo período também iniciei uma especialização específica de 

Arquitetura de Interiores, como complemento da formação em Design de Interiores.  

Logo após a conclusão das especializações, tive a oportunidade de participar 

do processo seletivo da Capacitação de Alunos Egressos para a Docência (CAED – 

2016), promovido pelo setor de Artes e Design da Universidade Pitágoras Unopar, e 

por fim, fui selecionada. Durante o curso pude me aproximar do ambiente escolar do 

curso de Design de Interiores, do qual fui aluna.  

Em 2017 surgiu a oportunidade de trabalhar como tutora a distância para o 

curso de Tecnologia em Design de Interiores, cuja experiência me fez aproximar 

mais do campo educacional e incentivou meus preceitos no caminho da docência. 

Presenciei o modelo de ensino a distância e a dinâmica como ocorrem as interações 

com os alunos e o ambiente virtual de aprendizagem. 

A iniciação científica ocorreu logo em seguida com estudos realizados para o 

projeto de extensão do curso de Design de Interiores, que contemplou o 

desenvolvimento de ambientes, revitalização e sustentabilidade. A partir deste 

momento, enveredei pelos caminhos do ensino e da aprendizagem de diversas 

formas. 

Em 2018, participei do processo seletivo para aluno especial do mestrado de 

Metodologia do Ensino de Linguagens e suas Tecnologias, e no final desde ano fui 

contemplada na seleção de alunos para o mestrado, em 2019. 



17 

1 INTRODUÇÃO 

 

A ludicidade faz parte da história da humanidade como manifestação cultural 

que se modifica continuamente, como pondera Huizinga (2008), ao destacar que o 

jogo é expressão histórica cultural do homem. Neste contexto de mudanças da 

atividade lúdica, verifica-se uma variação de objetos utilizados para o jogo e a 

brincadeira, com uma velocidade maior se comparada a outras gerações. O filósofo 

Bauman (2007) reflete sobre o tempo e as atividades do homem contemporâneo e 

ressalta que hábitos e rotinas mudam rapidamente. No caso da ludicidade, além da 

variação de objetos culturais, existem diferenças dos objetos lúdicos também nas 

diferentes regiões de um país (BIANCHINI; ARRUDA; GOMES, 2015).  

A questão é que as mudanças na atividade lúdica da humanidade revelam as 

suas interações no mundo e, ao mesmo tempo, indicam que, na atualidade, há 

predomínio no uso de objetos que envolvem tecnologias digitais (ROSADO, 2006; 

SILVA; BORTOLOZZI; MILANI, 2019). Muitos autores denominam de geração 

tecnológica ou nativos digitais1, a geração atual, em virtude do modo preponderante 

de interações que realiza mediada pelas tecnologias em ambientes virtuais 

(PRENSKY, 2012). 

A brinquedoteca virtual, por exemplo, é um destes ambientes recentemente 

explorados e que integra, num mesmo contexto, conhecimento, atividades lúdicas 

tanto para os alunos em cursos de formação, como também para crianças 

explorarem as suas brincadeiras livremente. Estes ambientes lúdicos dispõem de 

várias atividades – histórias, poemas, jogos, entre outras –, além de elementos 

como casas, plantas, máquinas, rios e qualquer objeto do mundo real (CUNHA, 

1998; NISHIDA; BIANCHINI; CARVALHO, 2019). 

Para Lira (2010), nesses ambientes de brinquedotecas virtuais, o usuário 

pode interagir com cenários que simulam, ao máximo, a sensação de realidade. Há 

ambientes virtuais que tentam simular os sentidos humanos, promovendo uma 

sensação de realidade num ambiente que não existe fisicamente, permitindo, assim, 

que o usuário se sinta imerso. 

 
1  Prensky (2001) criou a expressão “nativos digitais” para caracterizar crianças e adolescentes que 

nasceram a partir da década de 80 e que se desenvolveram utilizando em seu cotidiano objetos 
tecnológicos da cultura contemporânea.  
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Deste modo, pode-se perceber que a interação entre brincadeiras e 

brinquedos que promovem a ludicidade pode ser adaptada ao ambiente da 

tecnologia digital por meio de uma brinquedoteca. Ou seja, proporcionam-se 

também novos modelos de interações, que embora não sejam realizadas “face a 

face” pelos alunos participantes, auxiliam o processo de aprendizagem no atual 

cenário de intervenção por meio do uso de tecnologias digitais e acesso à 

informação. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1997) já apresentavam 

o uso de tecnologias e ludicidade como recursos a serem incluídos em processos de 

aprendizagem, a fim de promover a inovação curricular e a qualidade do ensino. Na 

Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017) há orientações para a 

educação infantil e o ensino fundamental, entre os quais a tecnologia é considerada 

como proposta de inclusão social. No referido documento enfatiza-se a importância de 

construir espaços com uso de tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma “crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos” (BRASIL, 2017, p. 5). 

Em recente pesquisa, Ferreira (2020) analisou 310 alunos do curso de 

Pedagogia sobre sua experiência em brinquedotecas virtuais e concluiu que muitos 

exploram estes espaços, mas não analisam o contexto com um olhar pedagógico e 

crítico, que envolva pensar na efetividade de aprendizagem deste contexto. No 

curso em Ensino a Distância (EaD) do qual estes alunos participavam, muitos 

sequer haviam entrado em contato com a brinquedoteca virtual disponibilizada pela 

instituição de ensino. 

Alunos de outras áreas do conhecimento também experienciam as 

brinquedotecas em ambientes virtuais de aprendizagem, como é o caso da 

graduação em Design. Neste curso, o desenvolvimento de projetos relacionados a 

brinquedos e ambientes de interação ocorre em virtude das demandas de aquisição 

e criação de locais destinados às atividades lúdicas (SOUSA, 2018). 

Gonçalves (2009), Carvalho (2016) e Cavalcante Neto (2018) desenvolveram 

estudos sobre a exploração de brinquedotecas em ambientes virtuais de 

aprendizagem como recurso e ferramenta para o ensino em diferentes cursos.  

Os ambientes virtuais de aprendizagem são cada vez mais utilizados como 

ferramenta para interagir e mediar o processo de construção do conhecimento do 
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aluno (KENSKI, 2007; PAIVA, 2010; TONELLI; SOUZA, ALMEIDA; 2015; OLIVEIRA; 

CUNHA; NAKAYAMA, 2016; MAZZAFERA et al., 2019).  

De acordo com Kenski (2007, p. 39), os ambientes virtuais de aprendizagem 

estão interligados em redes e formam “comunidades virtuais” de “pessoas ou 

instituições com características semelhantes e que funcionam dentro dos mesmos 

fluxos de processos produtivos”. Isto se deve ao fato de que, na atualidade, tem-se 

uma geração caracterizada por experiências virtuais, incluindo aqui os novos hábitos 

com experiências lúdicas digitais (PRENSKY, 2012; EVANGELISTA, 2018).  

O estudo de Gonçalves (2009), por exemplo, apresentou resultados do 

desenvolvimento de uma brinquedoteca virtual aplicada a turmas de 1º a 9º ano do 

ensino fundamental. A aplicação foi positiva e validou a brinquedoteca virtual como 

uma ferramenta educacional no curso de Pedagogia. 

Carvalho (2016) sugeriu um espaço virtual de brinquedoteca de modo 

colaborativo, também conhecido por Codesign2. A proposta apresentada 

caracterizava-se como inovação nas concepções de projetos com a finalidade de 

utilizar a tecnologia como ferramenta para desenvolver ideias e definir decisões, 

favorecendo o uso de tecnologias no processo de ensino e aprendizagem de modo 

eficiente, claro e humanizado. Participaram deste projeto educacional profissionais 

de diferentes áreas: pedagogos, educadores, pesquisadores da Educação, além de 

profissionais das áreas de Tecnologia da Informação, Designer e Contabilidade, 

envolvendo níveis técnicos, especialistas, mestres e doutores.  

O estudo de Cavalcante Neto (2018) propôs a seis docentes do curso de 

Pedagogia a experiência de utilizar um protótipo de brinquedoteca virtual como 

“recurso tecnopedagógico” denominado por ele de Brincolife. Neste projeto o autor 

propõe aos docentes participantes da pesquisa, que após conhecerem a 

brinquedoteca virtual e explorarem-na deveriam construir um plano de ensino com 

conteúdo a serem utilizados com seus alunos nesse ambiente virtual. Ao final, 

aplicou um questionário aos docentes para conhecer as suas percepções sobre a 

proposta. Concluiu que “virtualizar espaços é uma alternativa que amplia as 

possibilidades de toda a comunidade acadêmica, como também a sociedade que, 

 
2  “[...], o termo Codesign tem sido utilizado pela comunidade de designers como abreviação para 

community design, collaborative design, cooperative design” (BARANAUSKAS; MARTINS; 
VALENTE, 2013, p. 25), significando um conjunto de ferramentas utilizadas por designers para 
engajar não designers no processo de design perguntando, ouvindo, aprendendo, comunicando e 
criando soluções colaborativamente. Também é empregado como uma maneira de fazer o design 
de uma solução para uma comunidade com aquela comunidade.  
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por meio de dispositivos, acessam, pesquisam, conhecem e divulgam esses 

ambientes” e, assim, ajuda a sistematizar comunidades científicas em redes, 

promovendo conectividade entre quem ensina e quem aprende (CAVALCANTE 

NETO, 2018, p. 87). 

Outro aspecto indicado por Cavalcante Neto (2018, p. 17) diz respeito à 

necessidade contemporânea de “socialização do conhecimento, tendo em vista a 

busca de resultados mediante a concepção de que a Brinquedoteca Virtual como 

ferramenta inovadora, tecnopedagógica, capaz de facilitar o entendimento de teorias 

de ensino-aprendizagem”. E, “de forma prática, interativa e contextualizada, instiga 

novos olhares, debates e reflexões sobre o uso desta ferramenta nas diversas 

interfaces do conhecimento”, bem como em diferentes cursos (CAVALCANTE 

NETO, 2018, p. 17). 

O desenvolvimento de brinquedotecas em ambientes virtuais de 

aprendizagem recebe contribuições de diferentes aspectos e saberes, para Nishida, 

Bianchini e Carvalho (2019), entre os recursos de construção de brinquedotecas em 

ambientes virtuais encontra-se a contribuição do design de interiores, que poderá, 

tanto no projeto inicial quanto na execução da brinquedoteca, articular recursos com 

o propósito de enriquecer este ambiente virtual.  

Desse modo, embora as brinquedotecas virtuais possam constituir-se em 

espaços de formação de diferentes áreas, os cursos de Pedagogia e de design são 

os que mais a exploram, e no caso específico do design participa com conhecimento 

específico de sua área para construção destes ambientes. Nesta perspectiva, cabe 

questionar: Os alunos de diferentes áreas do conhecimento já tiveram acesso e 

experiência com brinquedotecas virtuais? Como os alunos concebem o uso de 

brinquedotecas virtuais em sua formação? Quais as percepções que os alunos têm 

sobre as contribuições do design para construção de brinquedotecas virtuais? 

 

1.1 Objetivo geral 

 

Analisar as percepções de alunos de diferentes cursos do Ensino Superior 

sobre a utilização de brinquedotecas em ambientes virtuais. 
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1.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar o conhecimento e experiência dos alunos sobre brinquedotecas 

em ambientes virtuais de aprendizagem. 

• Analisar as percepções dos alunos sobre a inclusão das brinquedotecas 

virtuais em seus processos formativos. 

• Verificar o conhecimento e as percepções dos alunos sobre as 

contribuições do design em brinquedotecas virtuais de aprendizagem.  

 

A fim de responder aos objetivos do presente estudo desenvolveu-se uma 

pesquisa descritiva, que integra um projeto maior denominado “Jogos e tecnologias 

no processo de ensino e aprendizagem”, aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Pitágoras Unopar. 

Para a realização da pesquisa, elaborou-se um questionário na plataforma 

Google Forms, que foi encaminhado a 1.441 alunos do Ensino Superior de diversos 

cursos (modalidade presencial, semipresencial e 100% a distância), durante os 

meses de abril a junho de 2020. 

 

1.3 Organização do trabalho 

 

Este trabalho foi organizado em cinco seções. A primeira seção introduz o 

tema, apresentando a justificativa, a problemática, os objetivos e a organização geral 

da proposta de pesquisa. 

A fundamentação teórica e a busca por pesquisas relacionadas ao tema estão 

presentes na segunda seção. Nesta parte discutiu-se, com base em referencial 

teórico, a atividade lúdica, as brinquedotecas em ambientes virtuais de 

aprendizagem e as contribuições do design. A atividade lúdica virtual na 

contemporaneidade promove reflexões sobre a transformação da sociedade e seu 

comportamento, ao se adaptar ao uso cada vez mais contínuo das tecnologias 

digitais. No portal Catálogos de Teses e Dissertações da CAPES, foram localizados 

quatro estudos científicos referentes às brinquedotecas em ambientes virtuais de 

aprendizagem e o design, revelando a necessidade de mais produções científicas 

em relação ao tema e que estejam vinculadas à formação docente. 
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A seção três apresentou os procedimentos metodológicos utilizados para a 

pesquisa, bem como expôs como foi realizada a análise dos dados coletados. A 

seguir, na seção quatro, houve a descrição dos resultados obtidos com base no 

questionário e as possíveis discussões acerca do tema brinquedoteca em ambiente 

virtual de aprendizagem, as contribuições do design e os jogos virtuais. 

Por fim, a quinta seção trouxe as considerações finais do estudo realizado 

sobre as brinquedotecas virtuais e sua importância para o ensino e a aprendizagem 

em ambientes virtuais. Evidenciou-se, com base nas percepções dos discentes, 

sobre a necessidade de práticas em seus processos de formação, a fim de 

transporem para sua vida profissional conhecimentos relacionados ao objeto da 

pesquisa. 
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2 ATIVIDADE LÚDICA, BRINQUEDOTECAS EM AMBIENTES VIRTUAIS DE 

APRENDIZAGEM E O DESIGN 

 

Esta seção se propõe a apresentar o contexto e o desenvolvimento ao longo 

dos anos de uma brinquedoteca e como este ambiente se tornou importante para o 

ensino e aprendizado das crianças. Considerando a transformação tecnológica 

sobre os objetos presentes no dia a dia dos indivíduos, devem ser considerados a 

influência sobre eles e como assimilam estas tecnologias.  

Além das considerações do desenvolvimento do ambiente da brinquedoteca, 

abordou-se em paralelo a importância do design na construção de uma 

brinquedoteca em ambiente virtual. O design é composto por diferentes áreas, tais 

como estudos cromáticos, sonoros, formas, dimensões, conforto e ergonomia. Para 

a pesquisa foram abordados os estudos cromáticos, sonoros e formas. 

 

2.1 Atividade lúdica virtual na contemporaneidade  

 

As atividades lúdicas possuem características diferentes de cada cultura e 

tempo, nas quais as interações acontecem de diversos modos nas brincadeiras e 

nos tipos de brinquedos. Huizinga (2008) destaca que a atividade lúdica é uma 

expressão cultural, ou seja, as crianças, em diferentes tempos, brincam com objetos 

diversos e de variados modos. No caso das crianças, as brincadeiras e os objetos 

também são modificados e incluem a tecnologia digital. 

Na atualidade, Prensky (2001) afirma que temos uma geração denominada 

como nativos digitais, pois se utiliza cotidianamente da linguagem da tecnologia, 

videogame e internet. Para o autor, os nativos digitais estabelecem uma relação 

diferente com o tempo, pois eles “estão acostumados a receber informações muito 

rapidamente. Eles gostam de processar mais de uma coisa por vez e realizar 

múltiplas tarefas” (PRENSKY, 2001, p. 2). 

Nos dias atuais, a sociedade desenvolveu um comportamento adaptado ao 

uso recorrente das tecnologias e suas ferramentas, tornando mais acessível a 

informação e a comunicação. Bona (2010) constata que a tecnologia passou a 

operar como mediador que incorpora na relação entre pessoas com novas formas 

de comunicação. Ainda em sua concepção, o autor assevera que a sociedade 

contemporânea é caracterizada pela predominância das tecnologias, pela interação 
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mediada pela máquina e, desse modo, determinou novas formas de acesso às 

informações que são próprias de cada época. 

Assim como a transformação da tecnologia, a cultura atrelada à realidade 

infantil também ocorre no contexto lúdico, ou seja, a tecnologia modificou a forma 

como a criança passou a brincar. Em décadas anteriores, as relações das atividades 

aconteciam em ambientes de interação social, decorrentes das características 

evolutivas de cada período, e a experiência das crianças ocorria apenas pela 

convivência física.   

Esses ambientes podem ser creches, escolinhas, casas de cuidadores de 

crianças. Para Meneguzzo (2014), o hábito de brincar das crianças passou a sofrer 

modificações constantes, o seu espaço de brincar ocorre em casas, apartamentos, 

parques, praças e nas escolas de Educação Infantil (EI) e são monitoradas por 

adultos, mesmo que estes estejam a distância, observando a brincadeira. 

 

Sabe-se que na contemporaneidade existem muitos recursos tecnológicos, 
e a maioria das crianças, independente da classe social, tem acesso a eles. 
Indubitavelmente, o homem está inserido em uma sociedade em que as 
tecnologias digitais facilitam o acesso a informações que se atualizam 
constantemente, advindas de todos os lugares do planeta, ou seja, está em 
todos os lugares e em tempo real. (MENEGUZZO, 2014, p. 16). 

 

Para Affonso (2017, p. 169), 

 

[...] a presença cada vez maior das novas tecnologias no cotidiano e o 
acesso ao uso da internet e de redes sociais tornaram possível às crianças 
a experimentação do lúdico em espaços virtuais mediante o acesso às 
diferentes mídias que contêm variados jogos eletrônicos e vídeos voltados 
ao entretenimento.  

 

Atualmente, com os recursos tecnológicos, as crianças podem acessar 

informações em sites, jogos digitais, assistir a vídeos, acessar redes sociais. Em 

uma análise a respeito da ludicidade e dos brinquedos na contemporaneidade, 

Oliveira, Souza e Araújo (2019, p. 31) evidenciam que os “brinquedos 

industrializados e ou tecnológicos são referências marcantes na vida infantil”, assim 

como as roupas “alterando também os tipos de objetos lúdicos e infantis e o próprio 

conceito de brincar” (OLIVEIRA; SOUZA; ARAÚJO, 2019, p. 31). Tal mudança nos 

hábitos lúdicos ocorre, especialmente, em virtude das transformações do mundo do 

trabalho, no qual a vida da sociedade “tem que se adaptar à nova realidade do 
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mercado e da produção, modificando-se em cada contexto histórico e econômico” 

(OLIVEIRA; SOUZA; ARAÚJO, 2019, p. 31). 

Percebe-se que a atividade lúdica digital se torna um novo hábito infantil, ou 

seja, uma forma de interagir e gerar meios de aprendizagem, composto por 

ferramentas que podem construir uma vertente inovadora de ensinar e aprender. 

 

2.2 Atividade lúdica em espaços virtuais de aprendizagem, um local para 

brincar com tecnologia 

 

Os ambientes de aprendizagens infantis abrangem espaços diversos, tais 

como a brinquedoteca. A brinquedoteca, segundo Vanderlinde, Vieira e Vieira 

(2011), é um local composto por diversos brinquedos, foi idealizada com o objetivo 

de incentivar e estimular as crianças a explorar e brincar livremente, e valorizar o 

lúdico. 

Jurdi e Amirallian (2012) afirmam que o ambiente responsável é aquele que 

cuida do indivíduo. Nessa perspectiva, propõe-se que a brinquedoteca realize o 

papel de acolher e sustentar o encontro humano, com relações estabelecidas com 

base na confiabilidade, na fidedignidade e na constância de ações. Desse modo, 

pode-se prover as crianças de um ambiente que possibilita o brincar espontâneo e 

criativo (JURDI; AMIRALLIAN, 2012). 

O primeiro espaço destinado a suprir a carência de um local de interação, 

segundo Wettmann e Fagundes (2009), surgiu na década de 30, em Los Angeles, 

Estados Unidos da América, por iniciativa do diretor de uma escola municipal, que 

percebeu que as crianças roubavam os brinquedos de uma loja por não ter com o 

que brincar. Desta situação foi criado um serviço de empréstimo de brinquedos, 

como um recurso comunitário, chamado Los Angeles Toy Loan. Em 1963, em 

Estocolmo, duas professoras e mães de crianças excepcionais fundaram a Lekotek, 

loduteca em sueco, para orientar as famílias de excepcionais sobre como brincar 

com os seus filhos. 

Em 1971, é inaugurado o Centro de Habilitação da Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE), onde foram expostos brinquedos pedagógicos 

para ajudar a estimular crianças com deficiência. Em 1973, foi implantado o Sistema 

de Rodízios de Brinquedos e Materiais Pedagógicos – a Ludoteca. A primeira 

brinquedoteca foi montada em São Paulo, a Brinquedoteca Indianápolis, em 1981, 
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sob a direção da pedagoga Nylse Cunha. O interesse crescente em torno das 

brinquedotecas gerou a necessidade de se criar uma associação que abarcasse a 

demanda, assim, em 1984, foi criada a Associação Brasileira de Brinquedotecas 

(2019). 

Existem diferentes modalidades de brinquedotecas, segundo Moore (1995) e 

Kishimoto (1998), como, por exemplo, as brinquedotecas comunitárias, que 

emprestam os itens, os quais são devolvidos após um período predeterminado. 

Nesta categoria são oferecidos outros serviços além dos empréstimos, tais como 

oficinas, grupos de discussão com os pais ou uma sala para jogos. Para atender à 

demanda de pessoas que frequentam o local, existe uma equipe contratada, além 

de voluntários, ou uma equipe mista. Este tipo de instituição recebe doações 

monetárias, doações de materiais, e projetos de captação de recursos. A 

brinquedoteca comunitária pode ser localizada em bibliotecas públicas, agências de 

serviços sociais, ou casas locais. 

Outra modalidade consiste em brinquedotecas suplementares, caracterizadas 

como projetos em hospitais, clínicas de saúde, creches ou escolas, oferecendo 

brinquedos especialmente adaptados para o uso de crianças que podem ter ou não 

alguma deficiência. A política de empréstimo é aberta ou restrita ao uso por 

funcionários, pacientes ou famílias associadas à instituição que concede o espaço e 

ao projeto da brinquedoteca (MOORE, 1995; KISHIMOTO, 1998). 

Existem também brinquedotecas da vizinhança cooperativa. Nesta categoria 

de brinquedoteca são coletados os materiais, catalogados e alojados em um local 

central, onde as famílias interessadas podem doar brinquedos, fundos para comprar 

outros itens de manutenção e limpeza, mantendo a coleção devidamente 

conservada para o uso em longo prazo. E para a utilização do acervo é criado um 

cronograma para o empréstimo, visto que este tipo de brinquedoteca, por estar 

alocada em igrejas, casas comunitárias, pré-escolas e creches, estão a disposição 

de inúmeros públicos de diferentes regiões e faixa etária. (MOORE, 1995; 

KISHIMOTO, 1998).  

As brinquedotecas itinerantes, por sua vez, podem ser caracterizadas por 

serem iniciativas em programas de cunho social, sendo realizadas por atividades 

independentes. Pela característica da brinquedoteca ser móvel, pode ser deslocada 

para locais de acolhimento de crianças, clínicas de saúde, pré-escolas ou 

residências. Para esse tipo de brinquedoteca, o cronograma é construído por 
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atividades predeterminadas, nas quais a equipe que leva a brinquedoteca móvel 

também promove as atividades com as crianças. Por ser um ambiente móvel, é 

necessário manter os materiais em boas condições e com manutenção regular. 

A sequência do brinquedo na história passa pelos brinquedos artesanais, que 

permitiam o brincar coletivo por meio de regras, como as bolas de gude, os dados e 

jogos de tabuleiro, o jogo de futebol, entre outros. Segundo Carvalho (2016), com o 

surgimento das tecnologias eletrônicas e tecnologias digitais estes jogos passaram a 

sofrer mudanças influenciadas por essas tecnologias e pelos novos hábitos e 

interações. 

A partir deste momento surgem as brinquedotecas em espaços virtuais de 

aprendizagem. Neste ambiente podem ser encontrados elementos como casas, 

plantas, máquinas, rios e qualquer objeto do mundo real. Para Lira (2010), nesses 

ambientes o usuário pode interagir com cenários que simulam, ao máximo, a 

sensação de realidade. Há ambientes virtuais empenhados em simular os sentidos 

humanos, dando a sensação de realidade num ambiente que não existe fisicamente, 

permitindo, assim, que o usuário se sinta imerso. 

O envolvimento da tecnologia nos brinquedos é evidenciado por Gonçalves 

(2009, p. 15): 

 

A ideia do brincar e do manusear objetos é um dos fatores responsáveis 
pelo desenvolvimento da coordenação motora e da cognição nas crianças. 
Considerando que cada vez mais as crianças estão ligadas, pela via das 
brincadeiras, à tela de um computador, identifica-se uma importante 
oportunidade educacional.   

 

O ambiente de aprendizagem virtual composto por uma brinquedoteca 

proporciona novos modelos de interação com as crianças, auxiliando no processo de 

aprendizagem no atual cenário de intervenção por meio do uso de tecnologias 

digitais e acesso à informação. 

 

2.3 Pesquisas sobre brinquedotecas em ambientes virtuais de aprendizagem e 

design 

 

Com o intuito de identificar as pesquisas que tratam das brinquedotecas em 

ambientes virtuais de aprendizagem e o design, promoveu-se uma busca no portal 

de Catálogos de Teses e Dissertações da CAPES no período de abril a maio 2020. 
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Para a busca foram utilizados vários descritores e, desta variação, muitos 

deles não deram resultado, requerendo, portanto, a inclusão de novas palavras para 

identificação das pesquisas. Os descritores utilizados encontram-se, a seguir, na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Busca de descritores 

Termos de busca Trabalhos 

“brinquedoteca virtual” 04 

brinquedoteca AND virtual 05 

brinquedoteca AND “ambiente virtual de aprendizagem” 00 

brinquedoteca AND AVA 00 

“brinquedoteca virtual” AND design 01 

brinquedoteca AND virtual AND design 02 

brinquedoteca AND “ambiente virtual de aprendizagem” AND design 00 

brinquedoteca AND AVA AND design 00 

“brinquedoteca virtual” AND ensino 04 

brinquedoteca AND virtual AND ensino 04 

brinquedoteca AND “ambiente virtual de aprendizagem” AND ensino 00 

brinquedoteca AND AVA AND ensino 00 

“brinquedoteca virtual” AND aprendizagem 03 

brinquedoteca AND virtual AND aprendizagem 03 

brinquedoteca AND AVA AND aprendizagem 00 

Total de trabalhos encontrados na busca inicial 26 

Total de trabalhos que se repetiram 22 

Total de trabalhos que restaram, eliminando os repetidos 04 

Fonte: Desenvolvido pela Autora. 

 

Foram obtidos 26 resultados totais para os descritores, dos quais 22 se 

repetiram durante a aplicação da busca. Dos descritores utilizados para a pesquisa 

na plataforma, foram identificados que apenas em oito obteve-se resultados. Os 

resultados obtidos para cada descritor foram: “brinquedoteca virtual”, 4 trabalhos; 

brinquedoteca AND virtual, 5 trabalhos; “brinquedoteca virtual” AND design, 1 

trabalho; brinquedoteca AND virtual AND design, 2 trabalhos; “brinquedoteca virtual” 

AND ensino, 4 trabalhos; brinquedoteca AND virtual AND ensino, 4 trabalhos; 

“brinquedoteca virtual” AND aprendizagem, 3 trabalhos; e brinquedoteca AND virtual 

AND aprendizagem, com 3 trabalhos.  
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Do total de publicações localizadas na busca, foram identificados quatro 

trabalhos relevantes ao tema brinquedoteca em ambientes virtual de aprendizagem, 

conforme mostra o Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Trabalhos relevantes 

Título do trabalho Autor Ano Objetivo 

BRINCOLIFE: uma 
ferramenta para 
ensino-aprendizagem 
no curso de 
Pedagogia. 

CAVALCANTE 
NETO, 
Francisco 
Soares 

2018 Verificar a importância da brinquedoteca 
virtual como recurso tecnopedagógico 
para ensino-aprendizagem no curso de 
Pedagogia e apresentar a BrincoLife, um 
protótipo de brinquedoteca virtual. 

O ESPAÇO DO 
BRINCAR: Um 
Estudo sobre o 
Codesign pedagógico 
para Ambientes 
Virtuais. 

CARVALHO, 
Francisco 
Rogério de 

2016 Desenvolvimento do design pedagógico 
em ambiente virtual para uso interativo 
de jogos, contação de história, 
brincadeiras, arte e etc. por graduandos 
de licenciatura, especialmente de 
Pedagogia. 

Brinquedoteca virtual 
escolar – possível 
aproximação da 
criança ao brincar e à 
aprendizagem. 

GONÇALVES, 
Marise Matos 

2009 Verificar a eficácia da Brinquedoteca 
Virtual proposta no processo de 
aprendizagem em uma escola do ensino 
fundamental. 

Design no Brincar: 
Uma compreensão da 
tríade Indústria - 
Formação em Design 
- Brinquedo.  

SOUSA, Lucas 
Brazil 

2018 A formação em Design capacita o 
designer para participar de processos de 
desenvolvimento de brinquedos 
industriais que potencializem maneiras 
espontâneas das crianças brincarem no 
que concerne aos olhares de 
profissionais da indústria de brinquedos e 
de professores de Design? 

Fonte: Desenvolvido pela Autora. 

 

Cavalcante Neto (2018) propôs a utilização de um protótipo de brinquedoteca 

virtual como “recurso tecnopedagógico” chamado Brincolife, para um grupo de 

docentes, e ao final da experiência foi aplicado um questionário com o intuito de 

conhecer as percepções experienciadas. Ao final do estudo foi aplicado um 

questionário aos docentes para conhecer as suas percepções sobre a proposta.  

O autor supracitado ainda assevera que a Brinquedoteca Virtual como 

ferramenta inovadora, tecnopedagógica, é “capaz de facilitar o entendimento de 

teorias de ensino-aprendizagem” e “que de forma prática, interativa e 

contextualizada, instiga novos olhares, debates e reflexões sobre o uso desta 
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ferramenta nas diversas interfaces do conhecimento”, bem como em diferentes 

cursos (CAVALCANTE NETO, 2018, p. 68).  

Nessa perspectiva, Cavalcante Neto (2018, p. 87) conclui que “[...] virtualizar 

espaços é uma alternativa que amplia as possibilidades de toda a comunidade 

acadêmica, como também a sociedade que, por meio de dispositivos, acessam, 

pesquisam, conhecem e divulgam esses ambientes”. 

O resultado obtido no estudo mencionado aponta que a brinquedoteca virtual 

deve ser difundida no ensino superior e que o processo de ensino e aprendizagem 

fundamenta a sua diversidade pedagógica. Deve-se destacar que a interação entre 

brincadeiras e brinquedos pode ser integrada em ambiente da tecnologia digital, 

promovendo conectividade entre quem ensina e quem aprende.  

Carvalho (2016, p. 52), em seu estudo, propôs um espaço virtual de 

brinquedoteca de modo colaborativo, também conhecido por Codesign, definido por: 

 

[...] um conjunto de técnicas e aplicações utilizadas por designers a fim de 
que uma variedade de colaboradores, de diversas formações acadêmicas e 
com conhecimentos de variadas naturezas, atue de forma participativa, 
colaborativa, relevante, no processo de design.  

 

A proposta apresentada caracterizava-se por inovar as concepções de 

projetos que objetivam a utilização da tecnologia como uma ferramenta 

desenvolvedora de ideias e por definir decisões para favorecer o uso de tecnologias 

no processo de ensino e aprendizagem de modo eficiente, claro e humanizado. O 

projeto de estudo teve a participação de profissionais de diferentes áreas: 

Pedagogos, Educadores, Pesquisadores da Educação, bem como profissionais de 

áreas relacionadas à Tecnologia da Informação, Design e Contabilidade, em 

diferentes níveis (técnicos, especialistas, mestres e doutores). 

Em seu estudo, Gonçalves (2009) propôs o desenvolvimento de uma 

brinquedoteca virtual a ser aplicada em turmas de 1º ao 9º ano. Foi estabelecido 

como principal aspecto do estudo o incentivo ao uso de jogos e atividades 

educativas informatizadas, como parte da metodologia aplicada a disciplinas 

diversas do ambiente escolar. Esta iniciativa possibilitou a qualificação do tempo que 

os estudantes permaneceram interagindo com o computador, e ofereceu novas 

fontes de conhecimento ao utilizar os navegadores da internet.  

Também foram disponibilizados links para consultas de informações 

referentes a brincadeiras tradicionais da cultura popular com o objetivo de resgatar a 
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memória, preservar o conhecimento das brincadeiras mais populares em épocas 

anteriores. O resultado da aplicação validou a brinquedoteca virtual como uma 

ferramenta educacional. 

No quarto resultado foi identificado o estudo de Sousa (2018), que expõe 

sobre os conceitos do design para o desenvolvimento de brinquedos em relação à 

produção industrial, porém atrelados a disciplinas dos cursos de Design, que 

abordam o tema e as respectivas características de concepção. 

Ao descrever as condições do desenvolvimento e da criação de brinquedos, 

Sousa (2018) apresenta uma análise crítica sobre o desenvolvimento de brinquedos 

e o aspecto de lucro almejado pelas empresas. Em seu estudo bibliográfico, o autor 

aplicou um questionário ao aluno, ao docente e o ao empresário, a fim de verificar as 

diferentes perspectivas sobre o tema brinquedo. O estudo questiona, também, a 

formação do designer e sua experiência no desenvolvimento de brinquedos durante 

o percurso pedagógico, com foco no design de brinquedos. 

Deve-se ter inserido no mercado de brinquedos designers capazes de se 

posicionar e desenvolver projetos que tenham por foco as interações criativas da 

criança. Por este motivo,  

 

[...] faz-se necessário investigar, examinar e analisar o panorama atual do 
setor brinquedista; o papel do Design nessa indústria; além de sua 
capacitação nessa área para que este lugar central seja ocupado; os 
produtos que estão sendo desenvolvidos e oferecidos às crianças e seus 
efeitos para a infância. (SOUSA, 2018, p. 19). 

 

Estudos como os de Gonçalves (2009), Carvalho (2016) e Cavalcante Neto 

(2018) relacionam o desenvolvimento de brinquedotecas virtuais como ferramenta 

difusora de conhecimento para o processo de ensino e aprendizagem das crianças, 

e associam a sua importância aos conhecimentos dos profissionais envolvidos neste 

processo. 

 

2.4 Contribuições do design: brinquedoteca virtual e jogos digitais 

 

O desenvolvimento visual é a composição entre os itens citados de acordo 

com as ações ou atividades a serem atribuídas e objetivadas para sua utilização. 

Tais elementos são primordiais no desenvolvimento do projeto de design, seja no 
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design gráfico, seja em design de jogos, design de moda, design de interiores e 

outros campos correlacionados.  

Para definir melhor o significado do design e suas atribuições, Valentini e 

Linden (2019) descrevem, em seu livro, uma diversidade de significações sobre o 

design. O Quadro 2, a seguir, retirado do capítulo “Multidimensionalidade do design”, 

detalha alguns autores e suas respectivas definições sobre o design e suas 

aplicações. 

 

Quadro 2 - Definições e práticas de design 

Fonte Design 

Simon (1969), Krippendorff (2006), 
Buchanan (1992) e Doblin (1987) 

Design como uma atividade de resolução de 
problemas. Consiste em identificar e definir o 
problema para geração de alternativas e, 
consequentemente, eleger a mais apropriada. 

Schön (1982), Dorst (1996), Cross 
(1997, 2006), Lawson (2006) e Norman 
(2008) 

O foco do design é refletir sobre a sua criação 
visando sempre ao aprimoramento. O design 
apresenta a relação entre problema e solução 
por meio de análise, síntese e avaliação 
descrevendo como as coisas poderiam ser. 

Candi (2010), Mishra et al. (2016); 
Mishra (2015); Ridolfi et al. (2012), 
Sonderegger; Sauer (2015) e Verganti 
(2008) 

O campo do design difere-se de outras áreas, 
como a engenharia, por destacar os elementos 
estéticos (especialmente cores e formas) de 
um produto com a intenção de potencializar a 
percepção de aspectos funcionais. 

Hirschman (1982), Ravasi; Rindova 
(2008) e Verganti (2008). 

O design é um fenômeno que interpreta e ao 
mesmo tempo inspira o comportamento do 
usuário, valendo-se de fatores subjetivos e 
intangíveis, como valores simbólicos. 

Norman (2008), Demir et al. (2009) e 
Desmet (2002) 

O design lida com elementos abstratos com os 
quais o indivíduo interpreta o mundo. Nesse 
sentido, atributos extrínsecos a um produto 
tangível, podem ser ideias, formas de 
expressão ou moções. Assim, na interação 
com um produto ou serviço, o usuário constrói 
diferentes tipos de emoções. 

Fonte: Valentini e Linden (2019, p. 14). 

 

O termo design, segundo Guerreiro (2015), é de origem inglesa derivado do 

latin (de + signare), que significa construir algo e interligando a relação com outras 

características diversas. Para autores como Buchanan (1992), Simon (1996) e 

Heskett e Giorgetta (1980), o design contempla a significação de imagens, os 

objetos físicos, as atividades, os serviços, os sistemas e os ambientes.  
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Neste aspecto característico das artes, Valentini e Linden (2019) expõem uma 

percepção em que o design é composto por atributos relacionados às características 

físicas. Tais atributos foram definidos da seguinte forma:   

 

Os atributos sensoriais estão correlacionados às impressões visuais, táteis, 
olfativas, palatais e auditivas, por exemplo: ao formato, medidas, aparência, 
identidade artística, harmonia, estilo, simetria, texturas, temperatura, 
odores, sons entre outros (MOON et al., 2014 apud VALENTINI; LINDEN, 
2019, p. 17). 

 

Os aspectos físicos citados acima, além de serem as principais características 

do desenvolvimento do design físico, também podem compor elementos na 

construção de mídias visuais que trazem experiências similares aos reais. O design 

de jogos ou Game Design, por exemplo, é uma das áreas que trabalham elementos 

visuais, táteis, olfativos e auditivos, além do desenvolvimento intelectual na tomada 

de decisões, estratégias, interação. 

Para Jesse Schell (2008, p. 38), o Game Design é definido pelo “[...] ato de 

decidir o que um jogo deve ser”. Deste modo, entende-se que o Game Design 

consiste em escolher o que será o jogo e tomar as decisões sobre a diversidade de 

informações que envolve o seu desenvolvimento. Em face desse desenvolvimento, é 

necessário manter as informações e ideias agrupadas de um modo que não se 

percam ao longo do processo de construção. 

Entre a tomada de decisões, Schell (2008) considera a análise do roteiro do 

jogo, tais como a história em que ocorrerá a dinâmica das atividades, a definição das 

regras, a criação visual, o tempo, o ritmo, os riscos, as recompensas, as punições e 

demais características que envolvem o desempenho do jogo e do jogador. 

A criação de um jogo ocorre a partir do envolvimento de vários profissionais e, 

para Schell (2008), qualquer profissional envolvido na criação de um jogo é um 

desenvolvedor de jogos. Deste modo, pode-se afirmar que há o envolvimento de 

profissionais como engenheiros, animadores, modeladores, músicos, escritores, 

produtores e designers na construção de um jogo. 

O desenvolvimento de jogos é constituído por um projeto de desenvolvimento 

que segue fases de conceituação, projeção e construção, experimentação, aplicação 

e, por fim, o produto final. Segundo Malheiro, Yanaze e Lima (2020), o 

desenvolvimento de jogos envolve uma ampla equipe interdisciplinar de habilidades 

em diversos campos do conhecimento. 
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Um jogo tem o lado artístico para a criação de roteiros, ilustrações, tem lado 
técnico de programação de computador e o lado de conceito do projeto do 
jogo, descrevendo as fases, jogabilidade, grau de dificuldade, desafios, 
recompensas etc. (MALHEIRO; YANAZE; LIMA, 2020, p. 7). 

 

Para compreender a construção do projeto de jogos apresentam-se, na Figura 1, 

os principais Pilares do Game Design. A construção de jogos demanda uma equipe 

para gerir os agrupamentos de informações necessárias, informados na etapa de 

briefing3, apresentação do cronograma, metas de projeção, experimentação dos 

protótipos e mock-ups4. 

Com base nas instruções fornecidas pela gestão do projeto, a equipe de 

programação inicia o desenvolvimento da base de códigos principais do projeto e, 

em seguida, a equipe de criação visual atribui a construção visual do jogo, valendo-

se das informações captadas no briefing com o público-alvo. 

 

Figura 1 - Pilares do Game Design 

 

Fonte: Malheiro, Yanaze e Lima (2020).  

 

A construção de um projeto de Game Design requer a incorporação de 

diversos conhecimentos e profissionais, que traduzem cada informação em funções 

e atributos do jogo. De acordo com Malheiro, Yanaze e Lima (2020), a pluralidade de 

profissionais envolvidos é percebida em áreas como: ilustração, tratamento de 

 
3  O briefing é uma entrevista realizada com o público-alvo para determinado projeto (OLIVEIRA, 

2011).  
4  Protótipo e mock-up são modelos de testes em escalas reduzidas e escalas reais, para analisar as 

funções efetivas do produto, bem como as possíveis alterações e melhorias a serem realizadas (DE 
SORDI, J. O.; VALDAMBRINI, 2006).  
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imagens, modelagem 3D, texturas, captura e tratamento do som, composição de 

cenários, programa de interação e, por fim, na compilação de todos os elementos. 

 

2.4.1 Elementos do design que contribuem na construção visual 

 

A construção visual de um tema para jogos implica considerar vários 

aspectos, tais como: cor, formas, som, roteiros, aspectos culturais e ambientais. O 

estudo de cores, em face da diversidade e significados de cada paleta de cores, 

pode representar ao usuário diferentes sensações. Para entender os conceitos das 

cores é necessário compreender o surgimento deste elemento.  

Quando Isaac Newton fez seus experimentos de decomposição da luz do sol 

utilizando prismas, descobriu que a luz branca é composta pelo conjunto das cores 

vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, e que cada luz possui um 

diferente comprimento de onda que é identificado por sensações de cores diferentes. 

Innes (2014) descreve que a cor é uma característica intrínseca de um objeto ou 

material, mas há situações em que se imagina uma cor e não seja a tonalidade 

esperada. 

Em seus estudos, Rossbach e Yun (1998) afirmam que a cor oferece uma 

forma de estimular praticamente todos os aspectos na vida das pessoas, melhora a 

disposição, estimula a mente, a eficácia no trabalho e promove a melhora da saúde. 

Nesse contexto, Gibs (2013) enfatiza que as cores formam um espectro 

eletromagnético e a vibração de cada cor tem seu comprimento de onda que 

provoca sensações físicas e emocionais diferentes em cada indivíduo. 

Eva Heller (2013), em seu livro A psicologia das cores: como as cores afetam 

a emoção e a razão, descreve os significados e os tipos de cores existentes, em que 

são observadas sensações para cada cor e suas derivações. Neste aspecto, 

compreende-se que o estudo das cores influencia diretamente em projetos de 

interiores, sendo uma das características principais para solucionar problemas com o 

conforto ambiental.   

As tonalidades enxergadas sofrem mudanças pela quantidade de luz que 

incide no objeto, pela posição do objeto e do indivíduo que o observa. Segundo 

Hume (2001), sons, cores, calor e frio, de acordo com a filosofia moderna não são 

qualidades nos objetos, mas sim das percepções na mente. 
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Assim como o estudo de cores, é importante lembrar que a construção visual 

demanda também o desenvolvimento das formas, da composição de trilhas sonoras, 

roteiros, aspectos culturais e ambientais. 

Guerreiro (2015), em seu estudo, expõe sobre a importância dos elementos 

objetos, cenários, sons. No caso dos objetos, atribui-se as formas de acordo com a 

temática utilizada, como mostra a Figura 2. 

 

Figura 2 - Representação das formas utilizadas no jogo 

 
Fonte: Guerreiro (2015, p. 144).  

 

Estas formas escolhidas são referentes aos elementos atribuídos à temática 

do jogo desenvolvido por Guerreiro (2015); além de considerar a temática nos 

objetos, o cenário também foi escolhido para a criação do ambiente decorativo do 

jogo. Ou seja, as aplicações acima citadas podem ser atribuídas à construção das 

imagens do jogo, com base nas formas dos objetos, cores, temática. 

Assim como a escolha da composição visual (imagem, ambiente, objeto, cor) 

a trilha sonora também foi composta de acordo com o tema. Em jogos de grande 

escala a trilha sonora pode ser composta por músicas licenciadas de grupos 

conhecidos. No estudo de Guerreiro (2015, p. 145) cita-se que, em desenvolvimento 

de jogos menores,  

 

[...] que contam com equipes reduzidas, uma alternativa barata é utilizar os 
sound loops gratuitos, encontrados em sites como Looperman, PlayonLoop e 
PartnersInRhyme. Em todos esses locais é possível utilizar sons e músicas 
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que possuem direitos autorais abertos. Há também a possibilidade de compra 
de materiais como efeitos sonoros especiais (por exemplo sons de explosões) 
e músicas criadas a partir de certos instrumentos musicais (músicas tocadas 
por piano), sem os licenciamentos. (GUERREIRO, 2015, p. 145). 

 

Por vezes torna-se necessário o uso de recursos externos para a composição 

da trilha sonora, por sua importância em evidenciar aspectos temáticos específicos 

dos jogos, trazendo maior engajamento dos usuários durante a interação com as 

atividades a serem cumpridas dentro do jogo. 

Esta experiência e interação contribuem para as percepções do usuário em 

relação às atribuições da dinâmica do jogo, nas quais empregam-se atividades 

relacionadas à aprendizagem. 

 

2.4.2 Design de experiências 

 

O engajamento das pessoas nos ambientes virtuais é garantido ao acessar 

informações, interagir e comunicar-se com as estruturas. Malheiro, Yanaze e Lima 

(2020) afirmam que quando a estratégia educacional é envolvida e empregada nos 

jogos percebe-se que o planejamento, o desenvolvimento e a validação ultrapassam 

as barreiras que surgem durante o processo. 

“As barreiras estruturais, comunicacionais, metodológicas, pedagógicas, 

atitudinais e digitais, de maneira geral, são entraves ou dificuldades enfrentadas 

pelas pessoas, entre elas as que possuem deficiência” (MALHEIRO; YANAZE; 

LIMA, 2020, p. 13). 

Ao pontuar as dificuldades encontradas pelas pessoas ao interagirem com 

produtos, seja um ambiente físico seja virtual, jogos entre outros tipos de 

plataformas, destaca-se a experiência destes indivíduos e suas assimilações sobre a 

usabilidade de tais produtos. Todo produto que é desenvolvido para um usuário 

passa por estudos de usabilidade, levando-se em consideração, sobretudo, as 

necessidades do indivíduo que irá interagir com o produto, seja ele físico seja digital.  

Na Figura 3, Muniz (2015) traduz o diagrama de Dan Saffer5 sobre as 

relações do design de interação com as diversas áreas, contextualizando as 

multidisciplinaridades em que ocorre a interação. Percebe-se, na referida figura, que 

 
5 Dan Saffer é um designer e autor do livro Design de Interação. 
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a experiência de usuário engloba diversos campos de estudos, tais como arquitetura 

de informação, design, fatores humanos, interação humano-computador. 

 

Compreende-se, então, que o conceito de experiência do usuário é mais 
amplo que o conceito de usabilidade, exigindo do profissional do design de 
interação competências em diferentes áreas de atuação, de acordo com o 
contexto de uso. (MUNIZ, 2015. p. 69). 

 

Muniz (2015) ainda salienta que o design de interação ocorre de uma forma 

que envolve o foco avaliativo e discute aspectos sistêmicos, envolve a usabilidade e 

as situações que podem interferir durante a utilização do produto ou sistema, de 

modo que a situação é ampliada para além do uso. 

 

Figura 3 - Relação entre design de interação e 
disciplinas e práticas do design, 
segundo Dan Saffer (2010) 

 

 
Fonte: Muniz (2015, p. 67).  

 

Para Soares Filho (2015, p. 44): 

 

[...] o design centrado no usuário é uma abordagem projetual na qual o 
usuário-final representa o papel central em todas, ou na maioria das etapas 
de um projeto de um produto interativo, seja de forma ativa (participativa) ou 
de forma passiva (sendo consultado e/ou analisado). 
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Porém, em outras áreas, como na arquitetura e no design de produtos, 

também são utilizadas de pesquisas com pessoas, o público-alvo, a fim de 

compreender de modo profundo as suas necessidades e os desejos e possibilitar a 

criação e projetar objetos/produtos/ambientes que os satisfaçam. 

Nilsen (2012) descreve cinco características principais para desenvolver o 

produto desejado e é imprescindível considerar: 

 

1) Aprendizagem: quão fácil é para os usuários realizarem tarefas básicas 
na primeira vez que encontram o design? 

2) Eficiência: depois que os usuários aprenderem o design, com que 
rapidez eles podem executar as tarefas? 

3) Memorabilidade: quando os usuários retornam ao design após um 
período sem usá-lo, com que facilidade eles podem restabelecer a 
proficiência? 

4) Erros: quantos erros os usuários cometem, quão graves são esses erros 
e com que facilidade eles podem se recuperar dos erros? 

5) Satisfação: Quão agradável é usar o design? 

 

O design centrado no usuário recebeu direções específicas e diferentes 

nomenclaturas nas literaturas, especialmente pelas características multidisciplinares 

que compõem a cognição e a ergonomia6, o que influenciou as diversidades das 

áreas do saber. 

 

 
6  A ergonomia é um estudo sobre a interação do homem com o ambiente e produtos existentes no 

espaço. O ambiente recebe os objetos e mobiliários de acordo com a necessidade do usuário, 
levando em consideração aspectos de conforto espacial e visual (IIDA, 2005). 
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3 MÉTODO 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Com o propósito de responder aos objetivos do presente estudo, 

desenvolveu-se uma pesquisa descritiva, que integra um projeto maior denominado 

“Jogos e tecnologias no processo de ensino e aprendizagem”, aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Pitágoras Unopar, sob o registro CAAE 

03564018.8.0000.0108, parecer de aprovação nº. 4.224.512, como um dos objetivos 

do projeto. 

A pesquisa descritiva é caracterizada por Silva e Menezes (2000, p. 21), 

como aquela que objetiva “descrever as características de determinada população 

ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis [...] assume, em 

geral, a forma de levantamento”. 

No caso deste estudo, objetiva-se conhecer as percepções dos alunos sobre 

a brinquedoteca virtual em diferentes cursos formativos.  

 

3.2 Participantes da pesquisa: quem são eles? 

 

Os alunos participantes foram alunos de diferentes cursos do Ensino Superior 

de uma Universidade particular da região norte do Paraná, com a oferta na 

modalidade presencial, semipresencial e ensino a distância (EaD) abrangendo 

desde o primeiro semestre ao último semestre letivo do período 2019/01. 

Os alunos receberam um convite para participar da pesquisa por meio de  

e-mail, totalizando 1.441 alunos participantes, que responderam afirmativamente 

mediante aceite do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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 Gráfico 1 - Cursos dos alunos participantes 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Observa-se, como indica o Gráfico 1, que embora o convite para participação 

na pesquisa tivesse sido estendido a vários cursos, o interesse em participar 

concentrou-se especialmente nos alunos do curso de Pedagogia, com 1.198 

respondentes, em razão da afinidade do tema e percepções. 

Outra informação sobre o perfil dos alunos participantes diz respeito à 

modalidade do curso frequentado. Como mostra o Gráfico 2, na modalidade 

semipresencial concentrou-se a maior parcela de alunos respondentes, seguido pela 

modalidade 100% a distância e, por último, com apenas 40 respostas, a modalidade 

presencial. 

 

Gráfico 2 - Modalidade de estudo 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Com relação à faixa etária dos alunos participantes, o Gráfico 3 informa que a 

maioria tem entre 18 e 50 anos de idade. Neste item do perfil, pode-se perceber que 

a faixa etária se concentra entre 31 e 40 anos e de 18 a 25 anos, em seguida estão 

alunos de 41 a 50 anos e os de 26 a 30 anos. Também é possível perceber que 

existem alunos nas idades de 17 e de 51 a 62 anos de idade, entre os respondentes, 
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ou seja, a faixa etária dos alunos na comunidade estudantil da graduação é diversa 

e bastante ampla. 

 

 Gráfico 3 - Faixa etária dos participantes 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Pode-se perceber, ainda no tocante à faixa etária, que a maior concentração 

de alunos participantes se encontra nas idades de recém-formados do ensino médio 

e após os 31 anos de idade, contudo há de se considerar que o interesse pela busca 

da graduação não se delimita a estas duas faixas etárias. 

 

3.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

3.3.1 Questionário 

 

A pesquisa ocorreu nos meses de abril e maio de 2020 e a coleta se deu por 

meio de questionário on-line elaborado no google.forms (ferramenta do Google que 

permite a criação de formulários on-line), disponibilizado no ambiente virtual de 

aprendizagem da instituição.  

O questionário foi organizado com base nos seguintes tópicos: Perfil do 

participante; Conhecimento sobre brinquedoteca virtual; design e ambiente virtual de 

aprendizagem do aluno; design e jogos em ambientes virtuais de aprendizagem; e 

Significações. As questões pertinentes ao estudo foram divididas em quatro blocos 

temáticos: 
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1) Conhecimento sobre brinquedoteca virtual 

2) Design e ambiente virtual de aprendizagem do aluno 

3) Design e jogos em ambientes virtuais de aprendizagem 

4) Significações: contribuições do design para brinquedotecas em ambientes 

virtuais. 

 

A estrutura dos blocos de questões por tema foi construída com base no 

referencial técnico, e estruturado de modo que fosse possível ao participante não 

responder o tema/bloco sobre o qual não tivesse conhecimento sobre o assunto, e 

assim prosseguir respondendo o restante do questionário. 

O questionário foi composto por 40 questões, estruturado com perguntas 

abertas, fechadas e com escalas do tipo Likert7. Das 40 questões, as 13 primeiras se 

referem ao perfil dos alunos respondentes e as demais (27) compõem o tema 

relacionado aos objetivos do estudo, sendo elas: o acesso a alguma brinquedoteca 

em ambiente virtual de aprendizagem; o local em que estava disponível a 

brinquedoteca virtual; como foi a experiência; o que pensam sobre a presença de 

brinquedotecas virtuais (apenas para o curso de Pedagogia); e, por fim, qual(is) o(s) 

curso(s) deveria(m) conhecer e experienciar brinquedotecas virtuais.  

Destinou-se, ainda, questões para a abordagem sobre: design e ambiente 

virtual de aprendizagem do aluno, visando explorar o conhecimento do aluno sobre 

os aspectos que compõem o ambiente virtual; e design e jogos, referentes à escolha 

de jogos para o processo de ensino e aprendizagem. As últimas questões trataram 

da significação com base nas escolhas de palavras que representam contribuições 

do design para brinquedotecas em ambientes virtuais. 

Durante a apresentação dos dados da pesquisa, com o intuito de preservar o 

anonimato, todos os alunos serão referenciados pela sigla “APp” – indicando “Aluno 

Participante da pesquisa”. 

Após a análise dos resultados foi construída uma nuvem de palavras das 

questões do bloco 4 – Significações: contribuições do design para brinquedotecas 

em ambientes virtuais –, no qual os alunos respondentes destacaram um conjunto 

de palavras que trazem significações em relação à temática do bloco.  

 
7  A escala Likert é um método de mensurar informações aplicado por meio do uso de questionários. 

Este método foi desenvolvido por Rensis Likert “que sugeriu uma escala unificada em que através 
do mesmo instrumento fosse possível identificar o sentido e a intensidade da atitude” (LUCIAN; 
DORNELAS, 2015, p. 160). 
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3.3.2 Nuvem de palavras  

 

A nuvem de palavras é um recurso de agrupamento de termos citados a 

respeito de um determinado assunto ou tema. Para Sargiani (2018), a nuvem de 

palavras compõe-se de formas visuais gráficas nas quais as palavras assumem 

posições e dimensões relacionados à sua relevância dentro do “corpus” de origem. 

Considera-se, no desenvolvimento da nuvem de palavras, as cores diferentes 

para cada palavra e a formatação de acordo com o objetivo aplicado na busca das 

palavras que será composto.  

A construção da nuvem de palavras no estudo consiste em utilizar desta 

estratégia para verificar as percepções dos alunos respondentes, em relação ao 

tema do questionário e do objetivo do trabalho. Esta estratégia possibilita identificar 

as palavras que mais apareceram nas respostas de quatro questões apresentadas 

aos alunos participantes. 

Assim, as palavras que se sobressaíram irão compor a nuvem de palavras. 

 

3.4 Tratamento dos dados coletados 

 

Os dados resultantes das respostas dos alunos participantes foram 

analisados quanti e qualitativamente. Para melhor organização foram divididos em 

quatro eixos, a saber:  

 

• Acesso e experiência em brinquedotecas presentes em ambientes virtuais 

de aprendizagem.  

• Percepções sobre brinquedotecas virtuais em variados cursos de 

formação/graduação.  

• Design e jogos em ambientes virtuais de aprendizagem:  

- Design e ambiente virtual de aprendizagem. 

- Design e jogos em ambientes virtuais de aprendizagem. 

• Significações: contribuições do design para brinquedotecas em ambientes 

virtuais. 

 

A seguir, na seção 4, apresentam-se os dados coletados na aplicação do 

questionário. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A brinquedoteca em ambientes virtuais de aprendizagem tem sido 

considerada como um espaço de construção de conhecimento de modo colaborativo 

e necessário, por se tratar de recurso e ferramenta inovadora lúdica para o ensino 

de alunos da geração contemporânea.  

A seguir, apresentar-se-á os resultados obtidos por meio de questionário 

aplicado a 1.441 participantes. Os resultados analisados foram subdivididos em 

quatro eixos, a saber: 1) Acesso e experiência em brinquedotecas presentes em 

ambientes virtuais de aprendizagem; 2) Percepções sobre brinquedotecas virtuais 

em variados cursos de formação/graduação; 3) Design e jogos em ambientes 

virtuais de aprendizagem; 4) Significações: contribuições do design para 

brinquedotecas em ambientes virtuais.  

 

4.1 Acesso e experiência em brinquedotecas presentes em ambientes virtuais 

de aprendizagem 

 

Iniciou-se perguntando aos alunos participantes se eles já haviam acessado 

alguma brinquedoteca em ambiente virtual de aprendizagem. 

 

Gráfico 4 - Acesso a brinquedoteca virtual 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Os dados do Gráfico 4 permitem inferir que a maioria dos alunos, dos cursos 

pesquisados, não tinha acessado uma brinquedoteca virtual. Dos 15,3% que 

responderam “sim”, ou seja, 221 alunos, 194 eram do curso de Pedagogia, 8 do 

curso de Licenciatura em Matemática, 6 do curso de Letras - Português, 5 de 
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Licenciatura em História, 4 dos cursos de Licenciatura em Geografia, 3 do curso de 

Letras - Português e Inglês, 1 do curso de Licenciatura em Filosofia e 1 do curso de 

Complementação Pedagógica em Sociologia.  

 

 Gráfico 5 - Prevalência dos cursos e alunos que conhecem a 
brinquedoteca virtual 

 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Outro ponto a destacar, como mostra o Gráfico 5, é a variedade dos cursos 

em que os alunos relataram conhecer uma brinquedoteca virtual, embora os 

resultados tenham indicado prevalência no curso de Pedagogia. 

Vários autores que apresentaram propostas de brinquedotecas em ambientes 

virtuais, as tem realizado preferencialmente nos cursos de Pedagogia. Carvalho 

(2016, p. 57) foi um destes pesquisadores que propôs um espaço virtual como 

ferramenta para auxiliar alunos de “licenciatura, especialmente de pedagogia, em 

disciplinas que abordem temáticas da ludicidade, do jogo, da brincadeira e do 

desenvolvimento de determinados aspectos cognitivos, motores e afetivos”. 

A seguir, perguntou-se aos alunos sobre o local em que estava a 

brinquedoteca virtual que haviam acessado. As respostas (Gráfico 6) a esse 

questionamento ficaram sobretudo entre o acesso aos ambientes virtuais de 

aprendizagem dos cursos que frequentam, com 111 respondentes e blogs, com 76 

respondentes. 
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 Gráfico 6 - Local onde acessaram a brinquedoteca virtual 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Os alunos também responderam sobre a opinião em relação à experiência de 

explorar a brinquedoteca virtual. Dos 221 alunos participantes que disseram 

conhecer uma brinquedoteca virtual, a grande maioria relatou que a experiência foi 

positiva.  

Por se tratar de uma resposta aberta e o número dos alunos participantes ser 

grande, bem como a variedade de suas respostas, foram criadas quatro categorias 

baseadas nas respostas obtidas, a saber: Experiência de aprendizagem lúdica 

digital com o conhecimento; Experiência de Interação; Experiência de inclusão 

digital; e Experiência entre real e virtual. 

A categoria “Experiência de aprendizagem lúdica digital” permitiu observar, 

com base nas respostas dos alunos, que ao experienciar uma brinquedoteca virtual 

é possível: 

 

(APp): “aprimorar o conhecimento de uma forma mais prazerosa e dinâmica”; “tornar 
o conhecimento mais atrativo [...], “sentir-se incentivado a ter ainda mais 
conhecimento de aprendizagem [...]”. 

 

Pode-se inferir que a apropriação do conhecimento por meio das 

brinquedotecas virtuais constitui-se uma situação significativa na perspectiva do 

aluno. O aspecto afetivo relacionado ao conhecimento quando em situação lúdica 

fica evidente nestas respostas, que consideram o espaço atrativo, prazeroso e 

dinâmico. A resposta de um dos alunos expressa resumidamente a opinião dos 

demais (APp): “é o lúdico interagindo com a tecnologia e conhecimento”.  

Para Gonçalves (2009), a brinquedoteca em ambientes virtuais de 

aprendizagem, mediados pelas tecnologias existentes, tem como características 
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algumas vantagens, uma vez que abre possibilidades diversas de aplicações para o 

processo de aprendizagem. Nas palavras do autor: 

 

Vantagens de sua utilização nos processos ensino aprendizagem são 
propiciadas em função das características dessa tecnologia, que são: a 
reusabilidade (possibilidade de se utilizar um mesmo objeto de aprendizagem 
em diferentes aplicativos); adaptabilidade (capacidade de se adaptarem a 
diferentes ambientes de ensino); granularidade (possibilidade de se 
encapsular o conteúdo em partes); acessibilidade (passível de ser acessado 
em diferentes plataformas); durabilidade (pode ser utilizada independente de 
alterações e atualizações tecnológicas) e interoperabilidade (atua em 
diferentes plataformas). (GONÇALVES, 2009, p. 49). 

 

Outra categoria identificada e que merece reflexões foi sobre a “Experiência 

de Interação”, promovida pelas brinquedotecas virtuais que os alunos conheceram.  

De modo geral, a brinquedoteca foi considerada como promotora da interação 

entre os alunos participantes que, por pertencerem a uma geração tecnológica, têm 

também outras formas de interagir que são contempladas em ambientes virtuais. 

Nos contextos virtuais, a interação, embora não ocorra face a face, apresenta 

características próprias e possíveis em ambientes virtuais. Neste aspecto vale 

destacar a fala de um dos alunos participantes que considera a brinquedoteca virtual 

como: 

 

(APp): “[...] uma metodologia de ensino a favor da interação dos alunos nesta 
sociedade da informação [...]”. 

 

Ainda sobre a interação na brinquedoteca virtual, um dos alunos respondeu 

que os espaços virtuais também podem atender a situações adversas nas quais as 

pessoas não podem estar presencialmente, como a situação atual de isolamento 

social (causada pelo Covid-198) vivenciada pela sociedade.  

 

(APp): “De acordo com a atual situação que enfrentamos, devido ao Corona vírus, 
mostra-se uma ferramenta bastante eficaz tendo em vista que além de produzir 
atividades relacionadas aos conteúdos escolares, também proporciona as crianças 
uma interação ativa e colaborativa, assim evitando que as mesmas fiquem ociosas”. 
 

 
8  Covid-19 - é um novo coronavírus que pode evoluir provocando doenças graves e apresenta 

contaminação em potencial. No ano de 2019 o mundo foi acometido por uma pandemia decorrente 
deste vírus.  
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Carvalho (2016) identificou que propostas realizadas por meio de 

brinquedotecas virtuais tornam-se uma forma de envolver várias pessoas em uma 

situação de atividade e colaboração. 

No trabalho de Bianchini, Oliveira e Vasconcelos (2012) também se discutiu, 

entre outros assuntos, as interações em espaços virtuais. Os autores consideram 

que, no campo da virtualidade, as pessoas passam a interagir e fazer algo juntas. 

Mesmo que não convivam na mesma realidade, elas possuem objetivos comuns e 

isto possibilita a formação de novos grupos sociais.  

Neste caso, as brinquedotecas virtuais podem ser um destes espaços de 

encontro de pessoas que se reúnem para jogar, brincar, etc. E é neste sentido que a 

categoria “Experiência de inclusão digital” pode ser analisada como um espaço de 

interação, bem como de inclusão de pessoas. 

A “Experiência de inclusão digital” permitiu aos respondentes perceber a 

importância de incluir nas atividades o uso da tecnologia como ferramenta de 

inclusão social de pessoas, como evidenciam as falas a seguir: 

 

(APp): “Analisando o crescimento da informatização dos serviços oferecidos à 
sociedade atual, cada vez mais se busca a necessidade da inclusão digital dos 
cidadãos nesse modo de vida. Ao acontecer o uso destes recursos tecnológicos, eles 
devem ser apropriados de meios onde a tecnologia da informação e comunicação 
(TIC) se direcione para fazer valer a inclusão dos indivíduos neste ciberespaço”.  

 
(APp): “Anulando, assim, as diferenças sociais não pertinentes a este processo”.  

 
(APp): “Ampliar as oportunidades de acesso das crianças e o público em geral a 
jogos, brincadeiras e atividades lúdicas, culturais e estéticas”.  

 

A inclusão digital é considerada relevante e necessária na perspectiva da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). O documento indica que as mudanças sociais 

decorrentes da cultura digital se tornaram significativas nas sociedades 

contemporâneas, em virtude do avanço e da multiplicação das tecnologias de 

informação e comunicação (uso de computadores telefones celulares, tablets e afins).  

 

Contudo, também é imprescindível que a escola compreenda e incorpore 
mais as novas linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando 
possibilidades de comunicação (e também de manipulação), e que eduque 
para usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais 
consciente na cultura digital. Ao aproveitar o potencial de comunicação do 
universo digital, a escola pode instituir novos modos de promover a 
aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre 
professores e estudantes. (BRASIL, 2018, p. 61). 
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A experiência obtida com as brinquedotecas em ambientes virtuais 

possibilitou aos alunos ampliar o conhecimento e interagir com situações lúdicas 

reais num plano virtual. A esse respeito é interessante a seguinte fala de um dos 

alunos: 

 

(APp): “Assim, é possível a aproximação de todos os usuários de um modelo de 
Brinquedoteca real”.  

 

Outra fala que merece destaque é quando um dos alunos participantes da 

pesquisa descreve sua experiência virtual: 

 

(APp): “a forma como pude ver uma brinquedoteca sem poder tocá-la foi de muito 
aprendizado”.  

 

A simulação do mundo real no ambiente virtual, segundo Evangelista (2018, 

p. 38), “possibilita em escalas maiores ou menores, que o indivíduo simule 

ambientes imaginários”. Levy (2010, p. 17) denomina o espaço virtual como 

Ciberespaço e assim o define: 

 

O ciberespaço (que também chamarei de rede) é o novo meio de 
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores.  
O termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação 
digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, 
assim como os seres humanos que navegam e alimentam desse universo. 
Quanto ao neologismo cibercultura, especifica aqui o conjunto de técnicas 
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento 
e de valores que se desenvolvem juntamente com crescimento do 
ciberespaço. 

 

Conclui-se, até aqui, que a virtualização de brinquedotecas em espaços ou 

ambientes virtuais de aprendizagem possibilita a comunidades, que carecem de 

espaços de interação lúdica como a brinquedoteca física, suprir esta necessidade ao 

acessar um ambiente virtual e encontrar uma brinquedoteca rica em materiais, 

objetos e links que poderão levar a outros contextos para exploração do ciberespaço 

de maneiras inimagináveis. 
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4.2 Percepções de alunos em relação à presença de ambientes virtuais com 

brinquedotecas em cursos de formação/graduação 

 

Com o objetivo de identificar as percepções dos alunos de diferentes cursos 

em relação à importância da brinquedoteca em cursos de formação, foi apresentada 

aos alunos participantes a seguinte questão: As brinquedotecas virtuais devem ser 

destinadas APENAS aos acadêmicos do curso de Pedagogia? O Gráfico 7 revela 

que 52% (114 respostas) dos respondentes discordaram. 

 

Gráfico 7 - Brinquedotecas virtuais destinadas apenas ao curso de 
Pedagogia 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Quando questionado qual(is) o(s) curso(s) deveria(m) conhecer e experienciar 

o uso de brinquedotecas virtuais para incluir em processo de ensino e aprendizagem 

com os alunos, as respostas obtidas para a questão (Gráfico 8) indicaram que todos 

os cursos devem conhecer e experienciar a brinquedoteca virtual. Entre as 

respostas encontram-se relatos que enfatizam a necessidade de incluir aspectos 

lúdicos na interação do indivíduo em relação à brinquedoteca virtual.  

 

(APp): “O lúdico deve ser visto como algo favorável e imprescindível à necessidade 
do ser humano e facilita muito o professor conhecer, observar, saber de suas 
potencialidades, limitações e desenvolverá seu senso crítico, terá atitude de 
pesquisador sobre os seus alunos”. 
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Gráfico 8 - Cursos que devem conhecer e experienciar a brinquedoteca virtual 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Percebe-se que, do total de respostas recebidas durante o período de 

aplicação do questionário, poucos alunos tiveram a oportunidade de experienciar e 

experimentar uma brinquedoteca. 

Ao questionar se os alunos da Educação Infantil devem realizar atividades em 

brinquedotecas virtuais durante o processo de ensino aprendizagem, a concentração 

maior de respostas corresponde a 137 alunos que concordam que os alunos devem 

realizar atividades em brinquedotecas virtuais, 59 respostas concordam muito,  

8 discordam, 1 discorda muito e 16 respostas não concordam nem discordam sobre o 

questionamento. 
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 Gráfico 9 - Atividades em brinquedotecas virtuais 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Segundo Carvalho (2016), o ambiente virtual composto por atividades 

semelhantes às brincadeiras tradicionais é rememorado traçando paralelos que 

destaquem semelhanças e diferenças com o ambiente virtual do brincar. Neste local 

os elementos lúdicos passam a diversificar elementos lúdicos consagrados com as 

“diversas inovações que promovam o favorecimento das ações na rede de atores 

em torno dos objetivos educacionais propostos [...]” (CARVALHO, 2016, p. 42). 

Em seguida, a questão “Na sua opinião qual deve ser a principal 

característica de uma brinquedoteca em ambiente virtual?”, em complemento à 

questão anterior, é uma questão discursiva que teve como objetivo incentivar os 

alunos participantes a expressar suas opiniões.   

Os alunos participantes da pesquisa descreveram as suas percepções dos 

itens que devem compor uma brinquedoteca virtual. As respostas abaixo são relatos 

de alguns alunos participantes, em que são citados aspectos relacionados à criação 

de vínculos sociais entre os usuários da brinquedoteca virtual, de modo que esses 

indivíduos possam interagir e desenvolver as atividades juntos. 

 

(APp): “Tentar criar um vínculo social entre as crianças também estimular com 
capacidade de criar brinquedos artesanal em diferentes práticas que contribuem com 
a compreensão sobre a importância da brinquedoteca, o papel do brinquedista, as 
características da modalidade, a necessidade de atentar-se ao tipo de mobiliário 
utilizado bem como brinquedos disponibilizados nesse ambiente”. 
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(APp): “A principal característica de uma brinquedoteca é possibilitar a evolução 
mental, social da criança por meio do lúdico, com brinquedos que estimulem o seu 
raciocínio”. 

 

Outras respostas obtidas nesta questão abrangem temas como a 

incorporação de atividades de raciocínio lógico, ou seja, despertar o interesse do 

indivíduo em busca de conhecimento além da diversão e socialização. 

 

(APp): “é possibilitar a evolução mental, psicológico, social e físico da criança. É 
nelas são desenvolvidos brincadeiras e jogos que estimulem o raciocínio lógico, a 
coordenação motora e a criatividade das crianças”. 
 
(APp): “O principal objetivo das brinquedotecas é possibilitar a evolução mental, 
psicológico, social e físico da criança por meio do lúdico. É nelas que são 
desenvolvidos brincadeiras e jogos que estimulem o raciocínio lógico, a coordenação 
motora e a criatividade das crianças”. 
 
(APp): “Chamar a atenção, desenvolver o interesse para a disciplina ministrada, 
melhorar a coordenação motora e o raciocínio lógico e criativo da criança referente 
ao aprendizado”. 

 

Em outras respostas foi citado o hábito de utilizar a tecnologia durante os 

anos inicias de vida, e incorporar este hábito durante o processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

(APp): “Os pequenos já conseguem manusear muito bem as tecnologias desde 
pequenos, um ambiente virtual com direcionamento do professor pode ser muito 
proveitoso por se tratar de um futuro totalmente tecnológico quanto mais cedo inserir 
os pequenos às tecnologias, melhor pode se dar ao aprendizado, mas com o 
professor mediando sempre”. 

 

Carvalho (2016, p. 43) reflete que “a criança habituada à brincadeira 

eletrônica também possui grande apreço pela brincadeira tradicional desde que lhe 

seja garantido ambiente amigável e prazeroso”. Porém, o autor destaca a ascensão 

da tecnologia em escala global, afetando países cujo investimento é proporcional ao 

seu limite econômico, e que pode desacelerar a inclusão da tecnologia nas escolas.  

As respostas recebidas são diversificadas e evidenciam a importância de 

manter a ludicidade nas atividades e incorporando outras características como o uso 

de ferramentas tecnológicas, atividades que estimulam a socialização entre os 

alunos participantes e jogos de raciocínio lógico.  
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Naturalmente essas tecnologias agem como elementos culturais e trazem 
em seu bojo uma rica gama de conceitos, possibilidades e também 
limitações que precisam ser objeto de atenção, pesquisa e atuação de 
educadores nesse modelo simbólico de construção de conhecimento que é 
o meio virtual. (CARVALHO, 2016, p. 43). 

 

Além das respostas supramencionadas, foram recebidos relatos que citam as 

características visuais que podem contribuir no meio cognitivo do usuário, durante as 

atividades na brinquedoteca virtual, tais como cores, sons, formas, objetos.  

Em seguida, foi questionado aos alunos participantes se “Os espaços com 

brinquedotecas virtuais devem ser destinados APENAS aos acadêmicos do curso de 

Pedagogia, a fim de que conheçam esta possibilidade de prática para com os 

alunos”. O Gráfico 10 demonstra que 114 respondentes discordam sobre o espaço 

da brinquedoteca virtual ser destinado apenas aos acadêmicos do curso de 

Pedagogia, embora 44 respondentes concordem com a afirmação da questão. 

 

 Gráfico 10 - Nível de importância da brinquedoteca virtual nos 
cursos de graduação 

 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Em complemento à questão do Gráfico 10, a próxima questão abriu espaço 

para a opinião discursiva dos alunos participantes. Questionou se a seguinte 

indagação: “Na sua opinião qual(is) o(s) curso(s) deveria(m) conhecer e experienciar 

o uso de brinquedotecas virtuais para incluir em processo de ensino e aprendizagem 

com os alunos?”. 
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Em uma visão abrangente do cenário exposto pelas questões anteriores, 

sobre a importância de a brinquedoteca virtual estar presente em diversos cursos, 

além da Pedagogia, Cavalcante Neto (2018, p. 17), em seu estudo, defende que o 

aluno de pedagogia: 

 

Ao acessar a brinquedoteca virtual, terá a possibilidade de aprofundar e 
sistematizar a importância do espaço virtual para interagir, avaliar, construir 
novos conhecimentos, idealizar novos espaços de aprendizagem e ampliar 
as possibilidades formativas dentro do curso de Pedagogia. 

 

Porém, ao se considerar que esta experiência com a brinquedoteca virtual se 

expanda para as diversas áreas do conhecimento que envolvam o ensino e a 

aprendizagem, bem como outros profissionais, pode trazer melhores experiências e 

métodos diversificados na difusão do conhecimento. 

Esta discussão pode ser apresentada com base nas respostas obtidas para a 

questão discursiva, abaixo seguem alguns relatos dos alunos participantes. 

 

(APp): “Claro que não, esses espaços virtuais devem ter tutoriais para serem 
utilizados por professores e alunos de qualquer nível de escolaridade, pois é um 
espaço rico de estímulos sensoriais, o que facilita a aprendizagem dos alunos se 
utilizado de forma intencional pelos professores e profissionais da educação”. 
 
(APp): “TODOS porque mesmo que o aluno não seja pai ou mãe eles terão contato 
na sua convivência com crianças e pais e assim poderá compartilhar seu 
conhecimento sobre o uso das brinquedotecas que auxiliam na aprendizagem”. 
 
(APp): “Aqueles voltados a educação e também profissionais da saúde porque eles 
também têm de lidar com crianças e jovens nas fases de aprendizagem”. 

 

Entre as respostas também foram citados os cursos de Enfermagem, 

Educação Física, Engenharias, Artes, História, Psicologia. Alguns alunos 

participantes citaram a presença da brinquedoteca virtual em todos os cursos, mas 

com ênfase no curso de Pedagogia. Embora haja respostas em que houve 

discordância, percebe-se que a brinquedoteca virtual, atrelada como uma ferramenta 

de aplicação de conteúdo didático, traz maior possibilidade de apresentar as 

atividades e gerar interação. 

Para Cavalcante Neto (2016), o professor, como mediador no uso da 

brinquedoteca virtual, ao definir propor etapas, objetivos, ações de interação, 

objetivos e orientá-los em suas dúvidas, é necessário que ele vivencie e associe a 

tecnologia com a sala de aula. 
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Percebe-se, com base nos resultados obtidos nesta etapa do estudo, que a 

incorporação de ferramentas de cunho tecnológico é importante para trazer um novo 

ritmo ao ensino e à aprendizagem. 

 

4.3 Design e jogos em ambientes virtuais de aprendizagem  

 

Este item será apresentado em duas etapas de análise das questões, a 

saber: Design e ambiente virtual de aprendizagem; e Design e jogos em ambientes 

virtuais de aprendizagem. A análise dos dados foi composta pelas 1.441 respostas 

recebidas no total. 

 

4.3.1 Design e ambiente virtual de aprendizagem 

 

Nesse contexto, também foram consideradas cores, formas dos objetos, 

imagens e sons, por serem elementos relacionados ao design e desenvolvimento de 

ambientes virtuais, seja de aprendizagem ou sites de objetos diversos. Os recursos 

visuais, como Cavalcante Neto (2018) define, são compostos por sons, imagens e 

cores, ou seja, os meios visuais e audiovisuais.  

Estes itens favorecem a ludicidade e aprendizagem de modo significativo.  

Ou seja, ao incorporar tais recursos “como mediadores do processo educativo, 

elevaram as ações didáticas, pois se desenvolveram softwares específicos para 

serem aplicados em contextos de ensino-aprendizagem” (CAVALCANTE NETO, 

2018, p. 44). 

Para início do estudo sobre “Design e ambiente virtual de aprendizagem” foi 

colocada a seguinte questão inicial: “Na sua opinião, ao escolher um ambiente 

virtual de aprendizagem, qual(is) aspecto(s) deve(m) ser considerado(s) pelo 

professor?”. 

A questão foi composta de cinco alternativas de múltipla escolha (Cor, Forma 

dos objetos, Imagem, Som, Temática do jogo, Nenhuma das respostas anteriores) e 

a sexta opção (Outros) aberta para respostas discursivas. 

Os dados expressos no Gráfico 11 possibilitam identificar, entre as respostas 

obtidas, quais alternativas obtiveram maior quantidade de respostas, lembrando que 

a questão era de múltipla escolha e, consequentemente, em uma mesma resposta 

pode conter mais de uma opção. 
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 Gráfico 11 - Aspectos que deve(m) ser considerado(s) pelo professor 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

As alternativas temáticas de jogos, som, cor, formas dos objetos e imagem 

foram as que tiveram maior quantidade de respostas, embora sejam números 

surpreendentes, ainda se verificou 16 respostas que não consideraram nenhuma 

das alternativas importantes na composição de uma brinquedoteca em ambiente 

virtual. 

Além das respostas objetivas, as respostas discursivas recebidas também 

trazem contribuições importantes para a questão. 

 

(APp): “É necessário ter recursos para atender as crianças portadoras de deficiência 
também”. 
 
(APp): “Variedade de opções de forma a estimular o interesse da criança”. 

 

As respostas acima transcritas integram uma preocupação específica em 

relação aos usuários com algum tipo de deficiência, e que poderão ter dificuldades 

em realizar as atividades sem o devido auxílio e adaptação; bem como variedades 

de atividades que possam estimular os usuários a buscar diferentes tipos de jogos 

na brinquedoteca virtual. 

Para Carvalho (2016, p. 196), um ponto que pode prejudicar um ambiente 

virtual de aprendizagem, é a desvalorização de características relacionadas a 

personalização, “[...] fazendo com que os muitos ambientes existentes possuam 

basicamente a mesma aparência, cores, estilo, etc”. 
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Seguindo o cronograma de questões, a seguir indagou-se: “O professor deve 

analisar as CORES presentes em um ambiente de aprendizagem virtual a ser 

explorado pelo aluno?”. 

 

 Gráfico 12 - Análise de importância do elemento cor 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Observa-se, no Gráfico 12, que apenas 20 respostas discordam e  

2 discordam muito da importância das cores em um ambiente virtual, embora 76 não 

tenham uma opinião sobre o assunto, 981 concordam e 362 que concordam muito 

com a importância das cores. 

O planejamento do uso de cores, segundo Cavalcante Neto (2018), teve 

como objetivo evidenciar o dinamismo na interface do projeto da brinquedoteca 

virtual. As cores representam sensações psicológicas sobre os usuários e remetem 

a satisfação, interação e estímulos durante as atividades. 

O Gráfico 13 refere-se à questão: “O professor deve analisar as FORMAS 

DOS OBJETOS presentes em um ambiente de aprendizagem virtual a ser explorado 

pelo aluno?”. 

Quando se trabalha a construção de ambientes virtuais, jogos, sites e outras 

ferramentas, é importante expressar cuidados na escolha dos temas, e 

consequentemente os aspectos ligados à construção visual, assim como as cores, 

as formas também deve receber um estudo aprofundado.  
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 Gráfico 13 - Análise de importância das formas dos objetos 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Ao questionar os alunos participantes sobre a importância das formas dos 

objetos em um ambiente virtual nota-se que as respostas obtidas nas alternativas 

concordo e concordo muito somam 1.326 respostas. Evidencia-se, com esse valor, 

que os alunos participantes consideram as formas dos objetos um item que o 

professor deve se atentar em um ambiente virtual de aprendizagem. 

Carvalho (2016, 46) afirma que métodos de planejamento e ações no 

desenvolvimento, desde  

 

[...] simples design capaz de articular cores e formas atribuindo significados 
propostos, bem como estratégias complementares como os conceitos 
básicos de Design Instrucional que auxiliam no direcionamento de todas as 
competências envolvidas para a questão educacional. 

 

Em complemento com as questões sobre cor e formas dos objetos, também 

se questionou: “O professor deve analisar as IMAGENS presentes em um ambiente 

de aprendizagem virtual a ser explorado pelo aluno?”. 

As respostas obtidas nesta questão evidenciam a importância de analisar as 

imagens em um ambiente virtual, os alunos participantes em sua grande maioria 

concordam com esta afirmação, embora uma pequena parcela não opinara sobre o 

assunto. 
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 Gráfico 14 - Análise de importância do elemento imagem 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A construção da imagem, para Valentini e Linden (2019), é o conjunto de 

elementos como as cores e formas, chamados de tangíveis; e intangíveis como os 

simbolismos, as experiências e os processos criativos. A imagem é uma construção 

visual que permite aos indivíduos compreender de modo mais rápido as atribuições 

dos significados e simbolismos. 

No Quadro 3 são descritos os fatores de compreensão e aplicação das 

dimensões do design de Valentini e Linden (2019), embora o seu estudo não seja 

direcionado a uma brinquedoteca virtual, os conceitos que abrangem o design como 

um todo podem ser aplicados nas situações diversas que abraçam o campo do 

desenvolvimento e da aplicabilidade do design. 

 

Quadro 3 - Dimensões do design dentro da Gestão 

Dimensão Característica Evidenciado 

Sensorial 

A imagem do design está 
conectada a características 
físicas ligadas aos sentidos 
visuais e sensações táteis. Ex.: 
Cores, formas e texturas. 

Jordan, 1999; Norman, 2004; 
Verganti, 2008; Candi, 2010; 
Sonderegger; Sauer, 2010; Moon 
et al., 2011; Mishra, 2016. 

Racional 

Design como um processo 
coordenado que visa à mudança 
de uma situação atual para uma 
melhor. Ex.: Qualidade ou 
excelência. 

Buchanan, 1992; Simon, 1996; 
Mozota, 2003; Norman, 2008; 
Verganti, 2008; Pandza; Thorpe, 
2010; Ulrich, 2011; Moon et al., 
2011; Mishra, 2016. 

Visionário 
O design na gestão é percebido 
como uma ferramenta que deduz, 
ou induz, prescrições com base 

Krippendorff, 2006; Verganti, 
2008; Pandza; Thorpe, 2010; 
Moon et al., 2011; Nussbaum, 
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em conhecimentos acumulados 
para gerar inovação no mercado 
em que a empresa atua. Ex.: 
Inovação. 

2004; Dorst, 2015. 

Simbólico 

Está ligado a valores emocionais 
que supram necessidades 
afetivas, emocionais e/ ou 
sociais. Ex.: Pertencimento, 
diferenciação e orgulho. 

Jordan, 1999; Norman, 2004; 
Demir et al., 2009; Desmet, 2012; 
Yoon et al., 2016. 

Fonte: Valentini e Linden (2019, p. 92). 

 

Quando Valentini e Linden (2019) expõem as quatro dimensões, percebe-se 

as definições utilizadas para o design, considerando aspectos visuais, soluções e a 

proposição de solução baseada nas necessidades humanas, aproximam-se da 

necessidade de adaptação em relação à construção de uma brinquedoteca em 

ambiente virtual de aprendizagem.  

Tal fator refere-se à utilização das tecnologias diversas como ferramenta de 

ensino e aprendizagem no atual cenário da educação, tendo em vista as dificuldades 

encontradas num momento de pandemia, acesso e transmissão de informação. 

Entre as questões, questionou-se aos alunos participantes: “O professor deve 

analisar o SOM presente em um ambiente de aprendizagem virtual a ser explorado 

pelo aluno?”. 

As trilhas sonoras são compostas especificamente de acordo com o tema 

durante o desenvolvimento do jogo, é necessário compreender os objetivos 

planejados no escopo do projeto do jogo. É meio de atividades diversas no âmbito 

da arte, o Espaço do Brincar se utiliza de sons, melodias, instrumentalidades e cores 

para auxiliar o educador a desenvolver todos os sentidos do aluno.  

Especialmente em ações necessárias ao desenvolvimento humano mediante 

elementos poéticos e subjetivos capazes de encontrar harmonia por meio da 

criatividade em combiná-los, possibilitando assim as percepções que despertam no 

público a compreensão do universo artístico (CAVALCANTE NETO, 2018). 
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 Gráfico 15 - Análise de importância do elemento som 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Embora 89 alunos participantes não tenham opinado sobre o assunto, o 

Gráfico 15 mostra que as alternativas “concordo” e “concordo muito” somam 1.336 

respostas, reiterando a importância do som que compõe o jogo em uma 

brinquedoteca em ambiente virtual de aprendizagem. 

Carvalho (2016, p. 54), ao desenvolver seu estudo sobre o desenvolvimento 

de brinquedoteca virtual, destaca que para a construção é importante decidir  

“o conteúdo, o formato, as cores e os temas do ambiente de aprendizagem, mas 

também as definições de interface entre atores humanos e não humanos envolvidos 

na dinâmica do aprendizado mediado por tecnologia”.  

Valendo-se dos resultados obtidos até esta etapa, pode-se concluir que os 

alunos participantes do questionário concordam sobre a importância da escolha de 

aspectos relacionados a cores, imagens, sons e formas dos objetos que compõem 

os jogos em uma brinquedoteca virtual de aprendizagem. 

 

4.3.2 Design e jogos em ambientes virtuais de aprendizagem 

 

A partir desta etapa da pesquisa serão analisadas as percepções dos alunos 

em relação à escolha de cores, imagem, som e formas dos objetos para um jogo 

virtual. 

O planejamento das atividades pelo professor deve ser baseado na 

aplicabilidade e se atentar aos conteúdos a serem abordados, além de considerar as 
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percepções dos indivíduos que participarão destas atividades. Para Carvalho (2016), 

tomando por base as estruturas mais simples e teóricas, atribuindo as práticas em 

níveis de complexidade, o aluno passa a realizar atividades de caráter 

crítico/analítico e que visa à formação do estudante. 

A questão referente ao Gráfico 16, sobre escolher um jogo virtual para o 

processo de ensino e aprendizagem, deve-se considerar a cor presente no contexto; 

os alunos participantes expressaram em suas respostas 31 discordâncias sobre o 

aspecto da cor, ao passo que 1.322 participantes concordam com a afirmação. 

 

 Gráfico 16 - Relevância da cor no jogo 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Assim como questionado sobre os aspectos que devem ser considerados em 

um jogo em uma brinquedoteca em ambiente virtual de aprendizagem, as escolhas 

das cores na construção dos jogos devem ser realizadas com base no roteiro e na 

temática.  

As paletas de cores, segundo Rossbach e Yun (1998, p. 115), em seu livro, 

estimulam psicologicamente a mente humana, pois “[...] a cor pode modificar nosso 

comportamento e o temperamento, ambos aspectos de nosso ch’i9”. Para as 

autoras, a escolha das cores recebe uma importância maior em virtude da influência 

no meio cognitivo dos indivíduos. 

 
9 O ch’i é o estado de bem-estar ou estado de energia de uma pessoa. 
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Assim como questionado sobre a escolha das cores, também questionou-se 

aos alunos participantes sobre a escolha das imagens que podem compor um jogo 

virtual, como um item importante para o processo de ensino e aprendizagem. 

O Gráfico 17 revela a maior quantidade de respostas sobre a concordância 

com a afirmação da questão, devendo ser evidenciado, em especial, que entre as 

questões sobre a relevância da cor, imagem, som e forma dos objetos, houve 

discordância de apenas três respostas recebidas.  

 

 Gráfico 17 - Relevância da imagem no jogo 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

O design articula diferentes sentidos para cada conceito da construção de 

uma imagem, desde o significado da imagem conceitual aplicado à construção da 

identidade visual até a construção de imagens para ambientes virtuais (jogos, sites, 

atividades, cenários). O design impacta diferentemente em diferentes áreas de 

conhecimento. “Apresentando desde uma abordagem mais objetiva, racional e de 

um corpo de conhecimento formalizado, para uma abordagem mais subjetiva e 

expressiva” (VALENTINI; LINDEN, 2019, p. 13). 

A seguir, no Gráfico 18, a questão que aborda a relevância do som nas 

diversidades de atividades que compõem a brinquedoteca em ambiente virtual, 

foram recebidas 10 respostas que discordam. Apesar desta discordância, a 

quantidade de respostas que os alunos participantes indicaram concordar foi 

significativa, ao considerar o tipo som atrelado à brinquedoteca em ambiente virtual. 
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Gráfico 18 - Relevância do som no jogo 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Para Carvalho (2016, p. 81), 

 

Na arte não há limites para a junção de elementos que venham a compor 
um resultado; quadros, esculturas, desenhos e elementos afins podem ser 
associados a sons, melodias, instrumentos, vídeos, cenas teatralizadas, de 
forma que seja desenvolvido no estudante, diversas habilidades que 
envolvem ações criativas. 

 

O design e arte tratam da integração de vários fatores e significações para 

conceituar um projeto visual. “A diversidade cultural, a beleza estética expressa na 

arte pode perfeitamente ser unida a conceitos matemáticos, linguísticos, históricos e 

geográficos bem como a promoção de valores” (CARVALHO, 2016, p. 81). 

Nessa perspectiva, a atribuição de características visuais e sensoriais na 

composição de ambientes físicos e virtuais pode transmitir ao usuário as sensações 

reais ao assimilar sons, imagens, cores e formas. 
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 Gráfico 19 - Relevância das formas no jogo 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Em relação à questão sobre a relevância das formas dos objetos, houve 

poucas discordâncias, apesar das 70 respostas em que os alunos participantes não 

expressaram opinião sobre o assunto. Ainda assim, no Gráfico 19, na maioria das 

respostas recebidas, os alunos participantes concordam com a relevância das 

formas dos objetos em uma brinquedoteca em ambiente virtual de aprendizagem.  

Carvalho (2016, p. 32) assinala que o ato de jogar e interagir permite o 

desenvolvimento cognitivo, e que permite às crianças:  

 

[...] atribuir significados aos objetos que cercam seu mundo particular onde 
desse modo ela aperfeiçoa a capacidade de abstrair do mundo os símbolos 
e significados que lhe permitem organizar ideias, além de ser o passo a 
passo para alcançar cada vez mais a sua independência como indivíduo. 

 

Na última questão do bloco temático indagou-se aos alunos participantes qual 

a característica de um jogo virtual que mais atrai o usuário, as repostas, no Gráfico 

20, revelaram acirradamente as alternativas som, forma dos objetos e cor; mas 

também uma quantia significativa de respondentes optou pela alternativa em que 

todos consideram as quatro características atraentes em um jogo virtual. E 

evidencia-se a maior quantidade de respostas para a característica da imagem no 

jogo virtual como o item que mais atrai o usuário ao interagir no jogo. 
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 Gráfico 20 - Característica mais atraente em um jogo virtual 

 
 Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Para Carvalho (2016, p. 81): 

 

Os jogos e atividades que compõem a seção de arte do Espaço do brincar 
buscam permitir o desenvolvimento da arte no educando por meio de 
atividades lúdicas que envolvem as artes visuais, a música, as cores, as 
formas, a fim de exercitar a percepção, a sensibilidade e a imaginação 
criativa. Brincadeiras que focalizam não só em criar elementos artísticos, 
mas também que permitam conhecer a arte que historicamente faz parte da 
humanidade a fim de valorizar a questão cultural não só de si, mas em um 
contexto de diversidade cultural.  

 

Nesta questão os alunos participantes também puderam opinar 

discursivamente sobre suas percepções e escolhas das características mais 

importantes que devem estar presentes em um jogo virtual. As respostas a seguir 

consideram a importância de aspectos como imagens em alta qualidade, cores que 

tornam mais realista e a trilha sonora que compõe o repertório do jogo. 

 

(APp): “Acredito que seja um conjunto. Tudo deve ser considerado mesmo sendo 
imperceptível no momento do jogo”. 
 
(APp): “O que mais atrair o jogador são as perfeições de imagens e as cores que 
podem trazer algo a ser muito realista”. 
 
(APp): “Para alguns e som, para outros imagens. Resposta de duas crianças de 9 
anos”. 
 
(APp): “Todos os requisitos em um jogo virtual são importantes porque para uma 
criança faz parte, cores sons, imagem tuto pra eles terminam em festa”. 
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Nessa perspectiva, o uso dos recursos tecnológicos para a construção de 

brinquedotecas em ambientes virtuais abre possibilidade para ampliar a atratividade 

e gerar interesse, visto que são incorporados aspectos como a imagem, som, cores 

e formas dos objetos. Cavalcante Neto (2018) afirma que a brinquedoteca virtual, ao 

agregar tais características passa a receber o propósito educacional quando todos 

os recursos passam a contribuir no contexto formativo e analítico do ensino e da 

aprendizagem, como uma nova tecnologia educacional. 

 

Como software educativo, a brinquedoteca virtual segue uma tendência de 
virtualizar os espaços acadêmicos exigindo, de forma contextualizada, 
reflexão, inovação e mudança didática, o que, na atual conjuntura, instiga a 
inclusão de espaços como a brinquedoteca virtual desde a educação infantil 
até o ensino superior. (CAVALCANTE NETO, 2018, p. 44). 

 

Outros participantes consideraram características sobre a temática e  

a objetividade dos jogos virtuais, por meio das quais se cria a dinâmica e os níveis 

de dificuldade que podem ser encontrados em jogos que possuem fases para 

completar as missões ou atividades. 

 

(APp): “Para qual a funcionalidade do jogo virtual, seu objetivo final”. 
 
(APp): “O tipo de conhecimento que esse jogo possa estar proporcionando”. 
 
(APp): “Se há recompensas, se há diversão, atração, interação com outras pessoas, 
entre outros”. 
 
(APp): “Penso que todos os recursos são de suma importância num jogo virtual. 
Podem estar presentes todas essas características assim facilitando toda 
aprendizagem”. 

 

Em algumas respostas os alunos participantes atribuem grande importância à 

presença do professor como mediador, incumbido de escolher, aplicar e interagir 

com os alunos, no jogo escolhido. 

 

(APp): “Tudo depende o que o professor quer trabalhar qual é o objetivo a ser 
alcançado na atividade realizada em um jogo aleatório sem objetivo não faz sentido e 
não traz readaptabilidade ao aluno”. 
 
(APp): “Todas as opções, o professor tem de verificar se nesta plataforma encontra-
se conteúdo para alunos de inclusão”. 
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As percepções até aqui evidenciadas pelas respostas dos alunos 

participantes expressam as perspectivas sobre a brinquedoteca em ambiente virtual, 

como um modo de integrar as atividades, preservar a interação, o lúdico em jogos 

virtuais.  

 

4.4 Significações: contribuições do design para brinquedotecas em ambientes 

virtuais 

 

Por conta da diversidade das respostas obtidas no questionário dos alunos 

participantes, será apresentada a nuvem de palavras considerando aquelas que se 

repetiram acima de seis vezes, ou seja, as respostas que apareceram abaixo de seis 

vezes não foram contabilizadas.  

Com o intuito conhecer as percepções e os sentidos construídos pelos alunos 

em relação ao tema requisitou-se aos alunos participantes que indicassem cinco 

palavras que representem as contribuições do design para a construção de 

ambientes virtuais de aprendizagem como a brinquedoteca virtual. 

Com base nas palavras mais citadas durante a pesquisa elaborou-se 

primeiramente uma tabela com os resultados variados das palavras e, baseado na 

análise das relações de palavras citadas, foi construída a nuvem de palavras. 

Foram construídas quatro tabelas (2, 3, 4 e 5) para determinar a análise de 

palavras, sendo as Tabelas 2 e 3 para a escolha de cinco palavras e Tabelas 4 e 5 

para a escolha de uma palavra das cinco escolhidas anteriormente. 

As questões tratadas são referentes às questões do bloco de significações, 

sendo a primeira questão: 

 

1) Apresente 5 palavras que representem as contribuições do design para a 

construção de ambientes virtuais de aprendizagem como a brinquedoteca 

virtual. 

2) Agora escolha uma das 5 palavras que você indicou para representar as 

contribuições do design para a construção de ambientes virtuais de 

aprendizagem como a brinquedoteca virtual. 

3) Apresente 5 palavras que representam as contribuições do design para a 

construção de jogos virtuais. 

4) Agora escolha uma das 5 palavras que você indicou que representam as 

contribuições do design para a construção de jogos virtuais. 
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Tomando-se por base as quatro questões do bloco de significações foram 

construídas as tabelas a seguir. 

A Tabela 2 traz o resultado para a questão “1) Apresente 5 palavras que 

representem as contribuições do design para a construção de ambientes virtuais de 

aprendizagem como a brinquedoteca virtual”. Foram recebidas 3.359 palavras para 

a construção da tabela, a proporção recebida deve-se a múltipla-escolha e uma das 

alternativas ser aberta para opinião dos alunos participantes. As palavras com mais 

citações foram: cor, forma, imagem, som, aprendizagem, atividade, criatividade, 

interação e objeto.  

 

Tabela 2 - As cinco palavras mais citadas sobre as 
contribuições do design para a construção 
de ambientes virtuais de aprendizagem 

 

Palavra Quantidade 

Cor  589 

Forma  478 

Imagem  471 

Som  381 

Aprendizagem  202 

Atividade  197 

Criatividade  128 

Interação  119 

Objeto  107 

Desenvolvimento  97 

Jogos 93 

Ambiente  72 

Brinquedos  65 

Curiosidade  55 

Alegre  49 

Brincadeira  46 

Tecnologia  26 

Educação  26 

Motivação  25 

Atração  22 

Comunicação  20 

(continua) 
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(conclusão) 

Palavra Quantidade 

Virtualização  13 

Estimulo  11 

Memorização  11 

Informação  11 

Lúdico  11 

Logica  10 

Cognição  9 

Ensino  8 

Vídeo  7 

TOTAL  3359 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Entre as cinco palavras escolhidas pelos alunos participantes na questão 

anterior, a questão seguinte refere-se a “2) Agora escolha uma das 5 palavras que 

você indicou para representar as contribuições do design para a construção de 

ambientes virtuais de aprendizagem como a brinquedoteca virtual”. Para a seleção 

de palavras foi considerado a partir de 6 citações de uma mesma palavra para 

constituir a Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Palavras que representam as contribuições 
a partir de 1 palavra das 5 palavras 
escolhidas 

 

Palavra Quantidade 

Imagem 156 

Cor 144 

Aprender 97 

Forma 93 

Aprendizado 85 

Interação 79 

Jogos 74 

Som 68 

Desenvolvimento 51 

Interesse  28 

Objeto  27 

(continua) 
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(conclusão) 

Palavra Quantidade 

Conhecimento 27 

Atenção 25 

Compreender  22 

Interessante 19 

Ambiente 19 

Acessibilidade 19 

Brincadeira 18 

Virtual 15 

Estimulante 15 

Animação 14 

Tecnologia 13 

Construção 13 

Brinquedo 11 

Figuras 9 

Musica 8 

Alegria 7 

Ludicidade 6 

TOTAL 1162 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Na primeira questão do bloco temático de Significações tem-se: “3) Apresente 

5 palavras que representam as contribuições do design para a construção de jogos 

virtuais”. O total de palavras recebido nesta questão foi de 2.583, das quais 

destacam-se: cor, formas, imagem, som, interação, aprendizagem, criatividade, jogo. 

Percebe-se que a seleção de palavras submetidas pelos alunos participantes 

da pesquisa é a que compõe os elementos de desenvolvimento visuais do Design. 

Em seguida são citadas as palavras que contribuem no desenvolvimento de 

atividades, como a interação, criatividade, estímulo, raciocínio. 
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Tabela 4 - As 5 palavras mais citadas sobre as 
contribuições do design para a construção 
de jogos virtuais 

 

Palavra Quantidade 

Cor  434 

Formas  321 

Imagem  301 

Som  274 

Interação  199 

Aprendizagem  160 

Criatividade  122 

Jogo  105 

Conhecimento    79 

Objetos   70 

Educação    58 

Animação   47 

Facilidade   40 

Desenho    40 

Estimular    37 

Acessibilidade   35 

Raciocínio    34 

Curiosidade    29 

Tecnologia   28 

Lúdico    24 

Design   24 

Inovação    23 

Lógica    23 

Agilidade    19 

Competitivo    19 

Virtual    17 

Pensar    15 

Modelagem      6 

TOTAL 2.583 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Tais percepções evidenciam a influência do design como parte essencial na 

construção de uma brinquedoteca em ambiente virtual de aprendizagem, 
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transformando essa ferramenta rica em informações e atrativa para o usuário, bem 

como trazendo experiências e expectativas durante o uso da brinquedoteca. 

Na Tabela 5 são apresentadas as palavras mais citadas pelos alunos 

participantes para a questão de escolha de uma palavra entre as cinco citadas na 

questão referente às contribuições do design para a construção de jogos virtuais. 

 

Tabela 5 - Palavras que representam as contribuições 
a partir de 1 palavra das 5 palavras 
escolhidas 

 

Palavra Quantidade 

Imagem  156 

Cores  144 

Som  105 

Interação  104 

Aprendizagem   98 

Formas    93 

Jogos    74 

Criatividade    58 

Educação    28 

Conhecimento    25 

Diversão   25 

Atenção    25 

Atrativo    24 

Animação    18 

Brincadeira   18 

Chamativo    15 

Ambiente    15 

Virtual    15 

Estimulante    14 

Conteúdo    14 

Motivação    13 

Tecnologia    11 

Concentração    10 

Foco      9 

Musica      8 

Imaginação      7 

(continua) 
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(conclusão) 

Palavra Quantidade 

Harmonia      7 

Arte       6 

TOTAL  1.139 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Ao analisar as quatro tabelas (2, 3, 4 e 5) de palavras, constatou-se a 

repetição de 56 palavras, nas respostas para as questões do bloco de significações. 

Com base nesta tabela construiu-se a primeira nuvem de palavras em que os alunos 

respondentes citaram em maior quantidade durante o período da aplicação do 

questionário. 

 

Tabela 6 - Relação de palavras que se repetem nas Tabelas 2, 3, 4 e 5 

Palavra Repetição por Tabela 

Acessibilidade  2 

Agilidade 1 

Alegre  2 

Ambiente  3 

Animação  3 

Aprender  5 

Arte  1 

Atenção  2 

Atividade  1 

Atração  1 

Atrativo  1 

Brincadeira 3 

Brinquedo 2 

Chamativo  1 

Cognição  1 

Competitivo 1 

Compreender  1 

Comunicação 1 

Concentração  1 

Conhecimento 3 

Construção  1 

Conteúdo  1 

Cor 4 

(continua) 
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(conclusão) 

Palavra Repetição por Tabela 

Criatividade  3 

Curiosidade  2 

Desenho 1 

Desenvolvimento  2 

Design  1 

Diversão  1 

Educação  3 

Ensino  1 

Estimulante  4 

Facilidade  1 

Figuras  1 

Foco  1 

Forma  4 

Harmonia  1 

Imagem  4 

Imaginação  1 

Informação  1 

Inovação  1 

Interação  4 

Interessante 2 

Jogo  4 

Logica  2 

Ludicidade  3 

Memorização  1 

Modelagem  1 

Motivação  2 

Musica  2 

Objeto 3 

Pensar  1 

Raciocínio  1 

Som  4 

Tecnologia  4 

Vídeo  1 

Virtual  3 

Virtualização  1 

TOTAL 114 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Da análise realizada sobre as questões, expressa nas Tabelas 2, 3, 4 e 5 e 

agrupada na Tabela 8, como resultados das palavras mais citadas, foi construída a 

nuvem de palavras.   

A nuvem de palavras é um modo de evidenciar aspectos relevantes da 

percepção dos alunos em relação ao tema do bloco de significação. Para a 

construção desta nuvem foram utilizadas as palavras que se repetiram nas Tabelas 

2, 3, 4 e 5 e compuseram a Tabela 6. A Figura 4 representa a nuvem de palavras da 

Tabela 6. 

 

Figura 4 - Nuvem de palavras 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Obteve-se um total de 114 palavras que, segundo os alunos participantes, 

representam as contribuições do design para a construção de ambientes virtuais de 

aprendizagem, como a brinquedoteca virtual, e as contribuições do design para a 

construção de jogos virtuais. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Em meio à trajetória da evolução da tecnologia e à abrangência de 

ferramentas e dispositivos provindos em decorrência deste contexto, discutiu-se 

neste trabalho questões referentes à implicação da brinquedoteca em ambientes 

virtuais de aprendizagem como uma nova forma de trabalhar o lúdico e o 

aprendizado da criança.  

A brinquedoteca virtual é um ambiente de interação, cujo objetivo é difundir 

inúmeras atividades e desenvolver a comunicação entre as crianças, estabelecendo 

laços sociais durante o tempo em que permanecem no local, mas também é um 

ambiente para aprendizagem de alunos do Ensino Superior em processo de 

formação profissional.  

Os resultados da pesquisa permitiram conhecer as percepções de 1.441 

alunos dos cursos de Pedagogia, Design, Matemática, Português, História, 

Geografia, Letras e Filosofia, em processos formativos sobre o uso das 

brinquedotecas em ambientes virtuais de aprendizagem.  

Inicialmente, observou-se pelas respostas dos participantes do estudo que a 

maioria deles não teve acesso a brinquedotecas virtuais. Aqueles que a conheciam 

e experienciaram apresentaram percepções positivas, incluindo sentidos como 

inclusão social digital, interações entre real e virtual, busca pelo conhecimento de 

forma lúdica. Ainda ponderam que a experiência em uma brinquedoteca virtual abre 

possibilidades para expandir o conhecimento sobre aspectos lúdicos integrados à 

tecnologia, aos tipos de atividades propostas e às ferramentas utilizadas. 

Outro aspecto destacado pelos alunos que já conheciam brinquedotecas 

virtuais foi que a experiência de interação, neste contexto, permite maior 

compreensão dos novos hábitos vivenciados pelas crianças na atualidade. Percebe-

se que os alunos compreendem as mudanças ocorridas com o uso das tecnologias 

e sua influência nas culturas atuais, nos novos hábitos presentes na brincadeira, que 

antes se expressavam por meio do uso de objetos físicos e hoje são também 

possíveis por meio de ambientes virtuais. 

A respeito da inclusão de uma brinquedoteca em ambiente virtual de 

aprendizagem em processos formativos, de modo geral, os participantes 

reconhecem a importância de todos os cursos, ou seja, não somente a Pedagogia e 
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o Design, em ter acesso à brinquedoteca em ambiente virtual. Mas ainda ponderam 

sobre a necessidade de mais conteúdos relacionados ao tema. 

Na perspectiva dos alunos, os espaços virtuais de aprendizagem, como é o 

caso da brinquedoteca virtual, tornam-se experiência relevante para os futuros 

profissionais se encontrarem em redes colaborativas e, neste contexto, 

compartilharem conhecimento de modo divertido e interessante. Por esta razão, não 

apenas os blogs, as redes sociais, os aplicativos de jogos devem investir nestas 

propostas, mas também, em especial, as plataformas dos cursos do Ensino 

Superior. 

Outro aspecto abordado na pesquisa foi verificar o conhecimento e as 

percepções dos alunos sobre as contribuições do design em brinquedotecas virtuais 

de aprendizagem. De modo geral os alunos reconhecem a importância desta área, 

mas relacionam-na não especificamente à construção de brinquedotecas em 

ambientes virtuais, mas à construção dos jogos virtuais contemplados nas 

brinquedotecas. Indicam que o conhecimento do design em relação à aplicação e 

análise das cores, imagens, sons e formas dos objetos na construção dos jogos 

presentes na brinquedoteca. Para eles, o conhecimento sobre como utilizar e 

quando utilizar uma determinada cor, forma, som, etc. deve ser aplicado para 

diversos contextos em que o ensino e a aprendizagem ocorrem.  

Nesse sentido, a brinquedoteca virtual, pelo potencial de conhecimento em 

rede que proporciona, deve ser apresentada por diferentes cursos como uma 

proposta inovadora de ensino e aprendizagem. 

Concluiu-se que, na perspectiva dos alunos, as brinquedotecas em ambientes 

virtuais de aprendizagem se caracterizam como espaço para novos hábitos lúdico-

digitais da contemporaneidade. Neste ambiente os usuários têm a possibilidade de 

criar novos contextos, organizar e construir conteúdos compartilhados com outros 

usuários, bem como circular pelo ciberespaço, ao mesmo tempo que colocam em 

atividade a aprendizagem e exercitam a criação de maneiras inimagináveis, que 

somente espaços como estes, que envolvem ferramentas com tecnologias digitais, 

podem possibilitar.  

O tema apresentado neste trabalho não se esgota aqui, mas abre espaço 

para novas pesquisas que venham discutir propostas formativas no Ensino Superior 

de modo inovador com o uso de tecnologias em ambientes de aprendizagem. 

Especificamente para minha formação profissional, o tema abordado possibilitou 
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compreender a importância de processos formativos que contemplem de forma 

interdisciplinar conteúdos de diferentes áreas, como é o caso do conhecimento da 

área de Design para construção de projetos de brinquedotecas em ambientes 

virtuais. Hoje, com o uso constante de plataformas em ambientes virtuais de 

aprendizagem, faz-se necessário ampliar conhecimentos que venham apresentar 

resultados positivos desde o planejamento de um projeto nestes ambientes virtuais 

até a sua execução. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PROJETO DE PESQUISA - BRINQUEDOTECA 

VIRTUAL 

 

Questionário projeto de pesquisa - Brinquedoteca virtual 

 

1) Perfil do participante. 

2) E-mail 

3) Nome completo 

4) Idade 

5) Universidade que curso: 

6) Estado 

a) Acre 

b) Alagoas 

c) Amapá 

d) Amazonas 

e) Bahia 

f) Ceará 

g) Distrito Federal 

h) Espirito Santo 

i) Goiás 

j) Maranhão 

k) Mato Grosso 

l) Mato Grosso do Sul 

m) Minas Gerais 

n) Pará 

o) Paraíba 

p) Paraná 

q) Pernambuco 

r) Piauí 

s) Rio de Janeiro 

t) Rio Grande do Norte 

u) Rio Grande do Sul 

v) Rondônia 

w) Roraima 
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x) Santa Catarina 

y) São Paulo 

z) Sergipe 

aa) Tocantins 

7) Cidade 

8) Profissão  

9) Estado civil 

a) Solteir@ 

b) Casad@ 

c) Divorciad@ 

d) Separad@ 

e) Viúv@ 

10) Formação anterior 

f) Ensino médio completo 

g) Ensino Superior incompleto 

h) Ensino Superior completo 

i) Pós Graduação incompleto 

j) Pós Graduação completo 

k) Mestrado incompleto 

l) Mestrado completo 

m) Doutorado incompleto 

n) Doutorado completo 

11) Curso Superior em que está matriculado 

12) Modalidade 

a) Presencial 

b) Semipresencial 

c) 100% a Distância (EAD) 

13)  Semestre em que está matriculado 

a) Primeiro semestre 

b) Segundo semestre 

c) Terceiro semestre 

d) Quarto semestre 

e) Quinto semestre 

f) Sexto semestre 
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g) Sétimo semestre 

h) Oitavo semestre 

i) Nono semestre 

j) Décimo semestre 

14)  Você já acessou alguma brinquedoteca em ambiente virtual de aprendizagem?  

a) Sim 

b) Não 

15)  Qual o local onde estava a brinquedoteca virtual? 

a) Em um blog. 

b) No ambiente virtual do curso de Pedagogia. 

c) No ambiente virtual do curso de Design. 

d) Outros… 

16)  Qual a sua opinião sobre a experiência de explorar a Brinquedoteca virtual? 

17)  Qual atividade ou conteúdo presente, na brinquedoteca virtual você mais 

gostou? 

18)  O que você mudaria ou acrescentaria na Brinquedoteca que você conheceu? 

19)  Os alunos da Educação Infantil devem realizar atividades em brinquedotecas 

virtuais durante o processo de ensino aprendizagem.  

a) Concordo 

b) Concordo muito 

c) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 

d) Discordo 

e) Discordo muito 

20)  Na sua opinião qual deve ser a principal característica de uma brinquedoteca 

em ambiente virtual? 

21)  Os espaços com brinquedotecas virtuais devem ser destinados APENAS aos 

acadêmicos do curso de Pedagogia, a fim de que conheçam esta possibilidade 

de prática para com os alunos.  

a) Concordo 

b) Concordo muito 

c) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 

d) Discordo 

e) Discordo muito 
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22)  Na sua opinião qual(is) o(s) curso(s) deveria(m) conhecer e experienciar o uso 

de brinquedotecas virtuais para incluir em processo de ensino e aprendizagem 

com os alunos? 

23)  Na sua opinião, ao escolher um ambiente virtual de aprendizagem, qual(is) 

aspecto(s) deve(m) ser considerado(s) pelo professor? 

a) Cor 

b) Forma dos objetos 

c) imagem 

d) Som 

e) Temática do jogo 

f) Nenhuma das respostas anteriores 

g) Outros… 

24)  O professor deve analisar as CORES presentes em um ambiente de 

aprendizagem virtual a ser explorado pelo aluno. Assinale a sua opinião sobre a 

afirmativa. 

a) Concordo 

b) Concordo muito 

c) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 

d) Discordo 

e) Discordo muito 

25)  Em sua opinião por que a cor é importante para o processo de ensino e 

aprendizagem? 

26)  O professor deve analisar as FORMAS DOS OBJETOS presentes em um 

ambiente de aprendizagem virtual a ser explorado pelo aluno. Assinale a sua 

opinião sobre a afirmativa. 

a) Concordo 

b) Concordo muito 

c) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 

d) Discordo 

e) Discordo muito 

27)  Em sua opinião por que as formas são importantes para o ambiente virtual de 

aprendizagem? 
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28)  O professor deve analisar as IMAGENS presentes em um ambiente de 

aprendizagem virtual a ser explorado pelo aluno. Assinale a sua opinião sobre a 

afirmativa. 

a) Concordo 

b) Concordo muito 

c) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 

d) Discordo 

e) Discordo muito 

29)  Em sua opinião por que a imagem é importante para o ambiente virtual de 

aprendizagem? 

30)  O professor deve analisar o SOM presente em um ambiente de aprendizagem 

virtual a ser explorado pelo aluno. Assinale a sua opinião sobre a afirmativa 

a) Concordo 

b) Concordo muito 

c) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 

d) Discordo 

e) Discordo muito 

31)  Em sua opinião por que o som é importante para o ambiente virtual de 

aprendizagem?  

32)  Ao escolher um jogo virtual para o processo de ensino e aprendizagem, deve-

se considerar “A COR” presente neste contexto. Assinale a sua opinião sobre a 

afirmativa. 

a) Concordo 

b) Concordo muito 

c) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 

d) Discordo 

e) Discordo muito 

33)  Ao escolher um jogo virtual para o processo de ensino e aprendizagem, deve-

se considerar “A IMAGEM” presente neste contexto. Assinale a sua opinião 

sobre a afirmativa. 

a) Concordo 

b) Concordo muito 

c) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 

d) Discordo 
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e) Discordo muito 

34)  Ao escolher um jogo virtual para o processo de ensino e aprendizagem, deve-

se considerar “O SOM” presente neste contexto. Assinale a sua opinião sobre a 

afirmativa. 

a) Concordo 

b) Concordo muito 

c) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 

d) Discordo 

e) Discordo muito 

35)  Ao escolher um jogo virtual para o processo de ensino e aprendizagem, deve-

se considerar “AS FORMAS” presente neste contexto. Assinale a sua opinião 

sobre a afirmativa. 

a) Concordo 

b) Concordo muito 

c) Não concordo nem discordo (não tenho opinião) 

d) Discordo 

e) Discordo muito 

36)  Em sua opinião qual a característica de um jogo virtual que mais atrai o 

participante 

a) Cores 

b) Imagens 

c) Sons 

d) Forma dos objetos 

e) Outros… 

37)  Apresente 5 palavras que representem as contribuições do design para a 

construção de ambientes virtuais de aprendizagem como a brinquedoteca 

virtual. 

38)  Agora escolha uma das 5 palavras que você indicou para representar as 

contribuições do design para a construção de ambientes virtuais de 

aprendizagem como a brinquedoteca virtual. 

39)  Apresente 5 palavras que representam as contribuições do design para a 

construção de jogos virtuais. 

40)  Agora escolha uma das 5 palavras que você indicou que representam as 

contribuições do design para a construção de jogos virtuais. 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Título da pesquisa: “Jogos e tecnologias no processo de ensino e aprendizagem”  

 

Prezado(a) discente, gostaria de convidá-lo(a) a participar da pesquisa “Jogos e 

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem”. Os resultados da pesquisa 

farão parte do projeto de pesquisa, o qual pertence ao curso de Mestrado e 

Doutorado em Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias, da 

Universidade Pitágoras Unopar, sob orientação da Profª Drª Luciane Guimarães 

Batistella Bianchini.  

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar jogos integrados às diferentes tecnologias 

em processos de ensino e aprendizagem.  

 

Critério de inclusão: alunos matriculados em curso Superior (em qualquer semestre, 

presencial ou EaD), que tenham 18 anos (ou mais) e que aceitem participar.  

 

Critério de exclusão: alunos menores de 18 anos, que não estejam regularmente 

matriculados em curso Superior (em qualquer semestre, presencial ou EaD) e que 

não queiram participar do projeto.  

A pesquisa será conduzida por meio da aplicação de questionário on-line, – com 

perguntas que versarão sobre: identificação pessoal, hábitos lúdicos digitais, sua 

compreensão sobre os jogos digitais, jogos digitais e alunos inclusos, e gamificação.  

 

Risco: considera-se que o risco é de desconforto, uma vez que você responderá ao 

questionário on-line. Caso você sinta desconforto diante de alguma questão poderá 

optar por não responder ou desistir da pesquisa.  

 

Os benefícios esperados são promover reflexões sobre os jogos e tecnologias 

integrados ao processo de ensino e aprendizagem.  

Sigilo e confidencialidade: esclarecemos ainda, que as informações serão utilizadas 

somente para os fins de pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e 

confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. 
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Remuneração: Sua participação é totalmente voluntária, e você não pagará e nem 

será remunerado(a) por sua participação podendo você: recusar-se a participar, ou 

mesmo desistir a qualquer tempo, sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à 

sua pessoa. Esclarecemos ainda que você tem direito à busca de indenização se 

houver danos exclusivamente e comprovadamente decorrentes da participação 

nesta pesquisa. 

Caso você ainda tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos pode nos 

contatar Luciane Guimarães Batistella Bianchini, (43) 3371- 7834, – email 

luannbi@hotmail.com, ou Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

(Os CEP são colegiados interdisciplinares e independentes, de relevância pública, 

de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para defender os interesses 

dos alunos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos) da 

Universidade Norte do Paraná-Unopar, rua Marselha, 591 – Londrina, P.R., CEP: 

86041-140, Jardim Piza, telefone(43) 3371-9849  ou e-mail cep@unopar.br. 

Você pode salvar uma via deste documento para consultar, caso necessite. Você 

pode baixar este documento (via do participante) no link 

http://stricto.pgsskroton.com.br (clicar em “Jogos e tecnologias no processo de 

ensino e aprendizagem”). 

 


