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RESUMO 

Esta pesquisa tem por objetivo, contribuir para a capacitação interdisciplinar entre licenciandos 

de Geografia e Matemática no que se refere aos conhecimentos teórico-práticos sobre 

tecnologias digitais, metodologias de ensino e games na educação, por meio de um curso de 

capacitação híbrido. Este, por sua vez, foi denominado: Interdisciplinaridade, Ensino e 

Tecnologia por meio de Mobile Games de Entretenimento. O público alvo do curso constituiu-

se por licenciandos de Geografia e Matemática do Instituto Federal Fluminense (IFF), campus 

Campos-Centro, inscritos no referido curso de capacitação. Além disso, o curso foi subsidiado 

pelo Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem da Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), tendo como professora-formadora, a pesquisadora 

desta dissertação. Em relação aos procedimentos metodológicos a pesquisa possui natureza 

exploratória e se inscreve numa abordagem de cunho qualitativo do tipo pesquisa-formação. 

Embora não previsto nos objetivos, foi aplicado e analisado, como contribuição adicional, um 

questionário semiaberto a fim de se conhecer melhor o perfil e as concepções sobre os 

conhecimentos metodológicos e uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC) de todos os licenciandos que se inscreveram no curso híbrido proposto. A coleta de 

dados da pesquisa foi realizada por meio da triangulação entre a interação nas redes sociais 
virtuais, os registros nos diários virtuais de campo e o questionário pós-curso de capacitação. 

A experiência sinalizou que os participantes do curso de capacitação sentiram-se satisfeitos 

quanto as possibilidades e conhecimentos apresentados, bem como às práticas construídas nas 

etapas do curso. A pesquisa também apontou ser viável e útil o trabalho interdisciplinar entre 

Geografia e Matemática por meio de diferentes tecnologias digitais com ênfase nos mobile 

games de entretenimento de gestão e construção de cidades virtuais aliados à perspectiva 

BYOD como estratégia de m-learning. Além disso, curso permitiu observar que: i) ao se adotar 

a interdisciplinaridade a partir do uso de mobile games, metodologias ativas e diversificadas 

TDIC, torna-se necessário que a promoção teórica e prática dos conhecimentos oriundos a estas 

abordagens estejam presentes no currículo dos cursos de formação inicial de professores, assim 

como na própria prática dos professores das Licenciaturas e em experiências desenvolvidas em 

estágios supervisionados, considerando a superação de desafios que os licenciandos irão 

encontrar na prática docente; ii) é imprescindível que as práticas pedagógicas que prevejam a 

adoção de mobile games nos dispositivos dos próprios alunos sejam concebidas para serem 

desenvolvidas em qualquer sistema operacional, ou seja, multiplataforma, considerando a 

realidade dos alunos, de modo a incluir todos os estudantes; iii) na adoção de mobile games de 

entretenimento e outras TDIC no contexto da aprendizagem móvel e BYOD, torna-se 

necessário criar espaços educacionais híbridos, prolongando as atividades propostas e 

minimizando os problemas com a infraestrutura das instituições de ensino; iv) o professor 

deverá realizar um planejamento minucioso considerando a integração de outras tecnologias 

digitais para além do uso de mobile games. Contudo, os mobile games e outras tecnologias 

digitais devem ser testadas e avaliadas previamente; v) a interação por meio das redes sociais 

digitais e registros em diários virtuais de campo podem ser grandes aliados em atividades 

híbridas; vi) é necessário ter a consciência de que a mudança nas práticas pedagógicas 

ultrapassamos paradigmas tradicionais ao se adotar mobile games de entretenimento e outras 

tecnologias digitais aliadas à perspectiva BYOD como estratégia de m-learning de forma 

interdisciplinar. Trata-se de uma era em que vivemos imersos em uma nova cultura e que requer 

a integração dos dispositivos móveis em diversificadas atividades educacionais. 

Palavras-chave: Mobile Games. M-learning. Tecnologias Digitais. Interdisciplinaridade. 

Formação Inicial de Professores. 



 
 

ABSTRACT 

This research aims to contribute to the interdisciplinary training between geography and 

mathematics undergraduate students in terms of theoretical and practical knowledge about 

digital technologies, teaching methodologies and games in education, through A hybrid training 

course. This, in turn, was called: interdisciplinarity, teaching and technology through Mobile 

entertainment Games. The target audience of the course consisted of undergraduate students of 

geography and mathematics of the Federal Fluminense Institute (IFF), Campus Campos-

Centro, enrolled in the aforementioned training course. In addition, the course was subsiated by 

the graduate program in cognition and language of the State University of North Fluminense 

Darcy Ribeiro (UENF), having as teacher-trainer, the researcher of this dissertation. In relation 

to the methodological procedures, the research has an exploratory nature and is part of a 

qualitative approach of the research-training type. Although not foreseen in the objectives, it 

was applied and analyzed, as an additional contribution, a semi-open questionnaire in order to 

better know the profile and conceptions about the methodological knowledge and use of digital 

information technologies and Communication (TDIC) of all the undergraduate students who 

signed up for the proposed hybrid course. The data collection of the research was performed 

through the triangulation between the interaction in the virtual social networks, the records in 

the virtual field journals and the post-graduation training questionnaire. The experience 

signaled that the participants of the training course felt satisfied with the possibilities and 

knowledge presented, as well as the practices built in the stages of the course. The research also 

pointed out to be viable and useful interdisciplinary work between geography and mathematics 

through different digital technologies with emphasis on mobile games entertainment 

Management and construction of virtual cities allied to the BYOD perspective As a M-learning 

strategy. In addition, the course allowed us to observe that: i) when adopting interdisciplinarity 

based on the use of mobile games, active methodologies and diversified tdic, it is necessary that 

the theoretical and practical promotion of the knowledge arising from these approaches are 

Present in the curriculum of the initial teacher training courses, as well as in the practice of the 

teachers of the licensees and in experiences developed in supervised internships, considering 

the overcoming of the challenges that the undergraduate students will Find in teaching practice; 

II) It is imperative that the pedagogical practices that predict the adoption of mobile games in 

the students ' own devices are designed to be developed in any operating system, that is, 

multiplatform, considering the reality of the students , in order to include all students; III) in 

the adoption of mobile games of entertainment and other tdic in the context of mobile learning 

and BYOD, it is necessary to create hybrid educational spaces, prolonging the proposed 

activities and minimizing the problems with the infrastructure of Educational institutions; IV) 

The teacher should perform a thorough planning considering the integration of other digital 

technologies beyond the use of mobile games. However, mobile games and other digital 

technologies must be tested and evaluated beforehand; V) Interaction through digital social 

networks and records in virtual field journals can be great allies in hybrid activities; VI) It is 

necessary to be aware that the change in pedagogical practices exceeds traditional paradigms 

when adopting mobile games of entertainment and other digital technologies allied to the 

BYOD perspective as M-learning strategy in a way Interdisciplinary. It is an era in which we 

live immersed in a new culture and that requires the integration of mobile devices into 
diversified educational activities. 

 

Keywords: Mobile Games. M-learning. Digital Technologies. Interdisciplinarity. Initial teacher 

training. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Com a evolução e popularização dos smartphones, tablets e outros dispositivos móveis, 

tais tecnologias têm se tornado cada vez mais ubíquas na vivência pós-moderna, convertendo-

se praticamente em peças básicas do “vestuário” de milhares de crianças, jovens e até mesmo 

adultos. Com isso, como afirma Afobali (2016), a adoção desses recursos em ações 

educacionais tem crescido mundialmente e atraído a atenção de educadores e pesquisadores. 

 Essa crescente necessidade de mobilidade e imediatismo das pessoas a qualquer tempo 

e espaço, estimula a troca de informações e o compartilhamento de ideias, de experiências e de 

conhecimentos. Na educação, os dispositivos móveis podem ser empregados nas modalidades 

de ensino presencial, a distância e híbrida1. Nesta perspectiva, a aprendizagem móvel ou m-

learning de acordo com Schlemmer et al. (2007) trata-se de um processo de aprendizagem que 

ocorre, necessariamente, apoiado pelo uso de dispositivos móveis. Saccol, Schlemmer e 

Barbosa (2010) acrescentam que esse tipo de aprendizagem possui como principal característica 

a mobilidade de atores humanos que podem estar geograficamente distantes uns dos outros e 

também de espaços formais de educação, como as salas de aula, laboratórios, centros de 

capacitação, entre outros. 

 Diante disso, tem-se como possibilidade emergente de uso educacional dos dispositivos 

móveis, os mobile games2. Conforme apontam Squire (2011) e Tori (2017), esses jogos 

estabelecem rotinas, regras, ações, objetivos, feedback, conflito e interação social. Além disso, 

exigem tomada de decisão, resolução de problemas, aprendizagem ao lidar com o fracasso e o 

sucesso, bem como desenvolvem a persistência, destrezas cognitivas e motoras que os 

jogadores têm que aprender para serem bem-sucedidos no jogo.  

No contexto educacional, quando associados à perspectiva Bring Your Own Device 

(BYOD), em português, Traga o seu Próprio Dispositivo, os mobile games podem ser utilizados 

em diferentes espaços de aprendizagem, além de oportunizar a idealização de possibilidades 

interdisciplinares3, dando destaque ao pensamento autônomo, flexível, estratégico e dialógico 

(PEREIRA et al., 2016).  O BYOD, além de privilegiar a utilização dos dispositivos dos 

                                                             
1 O Ensino Híbrido ou Blended Learning promove a integração entre o ensino presencial e propostas de ensino 

on-line, visando a personalização do processo de ensino e aprendizagem. 
2 Mobile games (termo original) ou jogos móveis (termo traduzido) é a expressão utilizada para jogos 

desenvolvidos para serem utilizados em dispositivos móveis, que abrangem o universo de celulares, smartphones, 

tablets, entre outros (CARVALHO; ISHITANI, 2013). Nesta pesquisa adotou-se a expressão mobile games. 
3 Segundo Japiassu (1976, p.74), “A interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os 

especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa”. 
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próprios estudantes, pode ser adotado como uma alternativa para a falta de infraestrutura 

tecnológica nas escolas, devido ao fato de não demandar elevados custos de investimento. 

Entretanto, Vieira e Conforto (2015), assim como a Unesco (2014) destacam que iniciativas do 

tipo BYOD revelam-se menos adequadas a instituições de ensino situadas em comunidades de 

baixa renda, sobretudo, quando um dos objetivos da ação está centrada na redução da exclusão 

sociodigital. Porém, Norris e Soloway (2011) defendem que à medida que os dispositivos 

móveis se tornarem cada vez mais acessíveis e baratos, as iniciativas BYOD poderão se tornar 

um componente central dos projetos de aprendizagem móvel. 

Em meio a essas e tantas outras possibilidades que permeiam a educação 

contemporânea, é possível questionar se as Licenciaturas estão, de fato, formando docentes que 

saibam promover e reconhecer a utilização adequada dos mais variados artefatos digitais aliados 

a metodologias ativas4 que considerem os distintos espaços, tempos e contextos de 

aprendizagem interdisciplinar.  Segundo o portal digital do Governo Federal (BRASIL, 2014) 

um dos maiores enfrentamentos na formação de futuros professores é integrar as tecnologias à 

educação, principalmente unindo os conhecimentos técnico-pedagógicos de forma 

interdisciplinar. 

Na mesma direção, foi homologada pelo Ministério da Educação (MEC) no ano de 

2018, a Base Nacional Comum Curricular5 (BNCC), considerando as etapas da Educação 

Infantil ao Ensino Médio. Entre os apontamentos identificados na BNCC, estão as 

competências gerais dos três segmentos do Ensino Básico (Educação Infantil, Fundamental e 

Ensino Médio). Tais competências visam promover o protagonismo do aluno com apoio das 

novas tecnologias, bem como indicam possibilidades interdisciplinares (BRASIL, 2018). 

Portanto, os professores que atuam e os que futuramente irão atuar na Educação Básica serão 

impactados fortemente por este documento, visto que esses profissionais irão necessitar de uma 

postura diferenciada frente às novas competências e habilidades da educação contemporânea. 

No que diz respeito à formação inicial de professores, será preciso repensar as diretrizes 

curriculares das Licenciaturas para que possam atuar de forma eficaz e eficiente na educação 

atual, pois como predito por Gatti (2014, p. 43): “[...] reformas ou inovações na educação 

                                                             
4 Por Metodologia Ativa entende-se “[...] todo o processo de organização da aprendizagem (estratégias didáticas) 

cuja centralidade do processo esteja, efetivamente, no estudante” (PEREIRA, 2012, p. 6). 
5 Segundo o site oficial da Base Nacional Comum Curricular, “a Base deve nortear os currículos dos sistemas e 

redes de ensino das Unidades Federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e 

privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil” (BRASIL, 2017).  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/


19 
 

 
 

escolar básica não ganham fôlego, não se realizam, sem a capacitação e participação qualificada 

de professores.” 

Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo contribuir para a capacitação 

interdisciplinar entre licenciandos de Geografia e Matemática, no que se refere aos 

conhecimentos teórico-práticos sobre tecnologias digitais, metodologias de ensino e games na 

educação, por meio de um curso híbrido. 

Para a promoção do curso híbrido, foram idealizados encontros presenciais e práticas à 

distância. Nos encontros presenciais foram apresentados aos licenciandos algumas 

possibilidades de tecnologias digitais adotando-as como instrumentos didáticos. Além disso, 

foram compartilhados conhecimentos sobre os aspectos teóricos em relação ao uso crítico de 

tais tecnologias, bem como possíveis aplicações disciplinares e interdisciplinares. Já a etapa à 

distância cunhou-se sobre um tema gerador, sendo este, a ‘cidade’. Tal tema objetivou-se em 

nortear a idealização de práticas interdisciplinares entre Geografia e Matemática por meio de 

mobile games de entretenimento aliado à perspectiva BYOD como estratégia de m-learning. 

A escolha do tema ‘cidade’ tem por base os estudos anteriores da pesquisadora sobre 

jogos digitais de construção e gestão de cidades no ensino de Geografia. Além disso, tal tema 

abrange as mais variadas disciplinas, pois envolve aspectos econômicos, sociais, políticos, 

urbanos e naturais. Já a escolha do público alvo, futuros professores de Geografia e Matemática, 

está condicionada a inquietações particulares da pesquisadora durante sua trajetória acadêmica, 

as quais serão compartilhadas na metodologia desta dissertação. Além disso, outros aspectos 

foram considerados, como a associação de conteúdos a serem melhor elucidados por meio dos 

mobile games de gestão e construção de cidades e também a disponibilidade de mais de um 

turno livre por parte dos licenciandos, ou seja, não sendo permitidos cursos com matriz 

curricular integral. 

Os procedimentos metodológicos do presente trabalho se baseiam em uma pesquisa de 

natureza exploratória de abordagem qualitativa e se configura como uma pesquisa-formação. 

Foi realizado um conjunto de práticas formativas híbridas por meio de um curso de capacitação 

que visa integrar conhecimentos teóricos e práticos sobre interdisciplinaridade, tecnologias 

digitais, metodologias ativas de ensino e games na educação com foco nos dispositivos móveis. 

A execução da pesquisa será promovida por meio do curso de capacitação denominado: 

Interdisciplinaridade, Ensino e Tecnologia por Meio de Mobile Games de Entretenimento. Tal 

curso foi ofertado e certificado (APÊNDICE G) pelo Programa de Pós-Graduação em Cognição 

e Linguagem da Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) e conduzido 
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pela pesquisadora, tendo como público alvo licenciandos de Geografia e Matemática do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) campus Campos 

Centro6. 

Ressalta-se que para a execução desta pesquisa as coordenações dos respectivos cursos 

de licenciantura concordaram em assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE A; B), bem como os licenciandos participantes do curso de capacitação 

concordaram em assinar o Termo de Uso de Imagens e afins (ANEXO A), respaldando a 

utilização de quaisquer materiais e registros originados nas práticas formativas do curso 

‘Interdisciplinaridade, Ensino e Tecnologia por Meio de Mobile Games de Entretenimento’. 

 

  

                                                             
6  Na pesquisa será utilizada ao longo do texto a sigla IFF, sem menção ao campus, por uma questão de 

simplificação da escrita. 
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2.   CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE PESQUISA 

  

 Este capítulo é destinado à caracterização do objeto de estudo, assim como à motivação 

que levaram à escolha do mesmo. Nos subtópicos que o compõem apresentam-se a justificativa, 

a caracterização do problema e objetivos a serem alcançados. Em seguida, propõe-se um 

esquema que resume as etapas da pesquisa realizada. 

 

2.1 Justificativa e Motivação 

 

 

O tema desta dissertação surgiu a partir do desenvolvimento da trajetória acadêmica e 

profissional da autora, sendo, portanto, construída pouco a pouco a partir das dificuldades e 

anseios no decorrer de sua jornada. Técnica em Informática e licenciada em Geografia7 pelo  

IFF, a autora desta pesquisa, desde o início de sua graduação atua profissionalmente na área de 

tecnologia educacional em escolas privadas do município de Campos dos Goytacazes/RJ. 

Entretanto, sua formação inicial docente foi permeada de questionamentos pessoais sobre a 

obsolescência da grade curricular8 da Licenciatura que realizava, bem como as abordagens 

didáticas tradicionais de grande parte dos professores do curso. Posicionamento, este, comum 

em várias áreas do conhecimento, mas, sobretudo, nas Ciências Sociais e Humanas, conforme 

afirma Dwyer (2004). Devido à ausência formativa de disciplinas cunhadas em aspectos que 

tangem o ensino e a tecnologia como possibilidade de efetivação do saber-fazer contemporâneo, 

a autora buscou de forma autônoma o conhecimento necessário – ainda que informal – para 

atuar profissionalmente, visando a consolidação e atualização de sua prática centrada na 

educação do século XXI. Além disso, a autora percebeu que outras Licenciaturas, do mesmo 

Instituto, possuíam suas matrizes curriculares atualizadas, contemplando disciplinas formativas 

sobre a incorporação de tecnologias digitais como possibilidade didática.  

Sendo assim, como forma de fornecer uma possibilidade de instrumentalização prática 

e crítica a partir do uso de uma Tecnologia Digital de Informação e Comunicação (TDIC) para 

o ensino de Geografia, a autora durante sua graduação, concebeu uma oficina para licenciandos 

                                                             
7 A autora formou-se no curso Técnico em Informática no ano de 2010 e, na Licenciatura em Geografia no ano 

de 2016. 
8 De acordo com Carvalho (2017, p. 47), a primeira matriz curricular da Licenciatura em Geografia do IFF teve 

vigência entre o ano de 2001.2 até 2002.1, já a “[...] segunda matriz do curso foi vigente entre 2002.2 e 2007.1, 

porém não houve mudanças referentes às disciplinas que constituíam a matriz desse período comparado ao da 

primeira matriz. A terceira matriz do curso foi aplicada a partir de 2007.2 e é a que está em vigência.” 
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e licenciados em Geografia, tendo como alvo as problemáticas socioespaciais urbanas 

encontradas em um jogo digital de entretenimento para computadores de mesa, denominado 

SimCity 5. Diversas dificuldades foram enfrentadas nesta experiência, como:  complexidade na 

reserva de um laboratório de informática para a realização da oficina; compatibilidade técnica 

(configuração) dos computadores para instalação do software; computadores em manutenção, 

entre outros. Como alternativa a estas complicações, foi solicitado aos participantes da oficina 

que trouxessem seus próprios dispositivos, no caso, notebooks, para instalação e realização da 

oficina. Esta prática também contou com o apoio do Laboratório Interdisciplinar de Formação 

de Educadores (LIFE) do IFF, o qual colaborou para o desenvolvimento da atividade 

emprestando alguns notebooks. De forma improvisada em uma sala de aula, a oficina ocorreu 

de forma satisfatória e teve um feedback positivo dos participantes. A partir disso, originou-se 

o trabalho monográfico, intitulado “A problemática socioespacial urbana e o ensino de 

Geografia através do jogo SimCity 5”.  

Diante dessa experiência, a autora almejou trabalhar em pesquisas futuras, com 

abordagens que permitissem uma maior autonomia e menor dependência de infraestrutura 

tecnológica como laboratórios de informática. Além disso, vislumbrou-se uma possibilidade 

interdisciplinar para a formação inicial de professores com realidades formativas antagônicas 

ao que se refere ao uso, a integração e a apropriação de TDIC na educação, com ênfase nos 

mobile games.  

Neste sentido, observa-se cada vez mais à ubiquidade nos games atuais de 

entretenimento. Estes, quando bem direcionados, poderão propiciar práticas de ensino 

diferenciadas, motivadoras e disponíveis a qualquer tempo e espaço. Todavia, Victal et al. 

(2015) salientam que apesar da educação do século XXI destacar a importância do uso de 

metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em jogos digitais. Entretanto, muitos 

educadores ainda não conseguem se desprender de métodos tradicionais, os quais favorecem a 

reprodução de conhecimentos (VICTAL et al., 2015). Para os autores, os professores 

contemporâneos devem adotar uma nova postura, a qual deve ser incitada desde a formação 

docente, incluindo os jogos digitais como instrumentos pedagógicos.  

Contudo, o entendimento de que a educação pode ser favorecida pelo uso dos jogos 

digitais móveis, tanto por ser um fenômeno social quanto uma estratégia de aprendizagem, 

ainda é pouco explorado nas escolas, principalmente sob a vertente interdisciplinar (PEREIRA, 

2017). Isso ocorre, devido às inúmeras dificuldades encontradas na apropriação de técnicas e 

métodos por professores, sendo consequência do acesso inadequado a recursos para a formação 
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docente e precária infraestrutura disponível para o uso das tecnologias digitais (PEREIRA, 

2017). 

Destarte, a formação inicial de professores precisa ser repensada de forma a abranger 

conhecimentos específicos sobre tecnologias digitais na educação, bem como o conhecimento 

de metodologias que possam romper com a transmissão do conhecimento de modo a promover 

a autonomia e a criticidade aos alunos. Segundo o portal digital do Governo Federal (BRASIL, 

2014), um dos maiores enfrentamentos na formação de futuros professores é integrar as 

tecnologias digitais à educação, principalmente unindo os conhecimentos técnico-pedagógicos 

de forma interdisciplinar. Na mesma direção, a BNCC (BRASIL, 2018, p.16) pontua que é 

preciso “decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e 

fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias mais 

dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da aprendizagem”. 

Além disso, Gatti (2010) mostra que os alunos das mais diversas Licenciaturas possuem 

um currículo com poucas disciplinas que os façam pensar sobre como irão elaborar suas 

metodologias de ensino e recursos a serem utilizados. O estudo indica que os cursos de 

formação de professores apresentam um currículo com uma carga excessiva de disciplinas 

específicas da área de conhecimento em que cursam, em oposição a outras responsáveis pela 

formação pedagógica. Estes aspectos têm impactado no desenvolvimento de habilidades 

profissionais atualizadas para atuação nas escolas e nas salas de aula.  

Nesse sentido, a pesquisa se justifica pela necessidade de proporcionar aos futuros 

professores conhecimentos relacionados a tecnologias digitais, com ênfase nos mobile games e 

metodologias que potencializam o uso dos dispositivos móveis. Além de indicar novas 

propostas pedagógicas que fomentem o saber-fazer na construção do conhecimento 

interdisciplinar. Para tanto, a cidade é considerada uma temática geradora comum às mais 

variadas disciplinas, envolvendo aspectos econômicos, sociais, políticos, urbanos e naturais. 

Estes aspectos podem ser simulados por meio de um espaço virtual de experimentação, ou seja, 

uma cidade disponível na tela do próprio dispositivo do usuário, sendo o dispositivo associado 

à perspectiva BYOD como estratégia de m-learning.  

Portanto, defende-se que é indispensável para o futuro professor a sua devida preparação 

para lidar com diferentes ambientes, ferramentas de aprendizagem e metodologias de ensino, a 

fim de correlacionar e integrar os conteúdos curriculares de forma interdisciplinar.  
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Esta pesquisa parte da hipótese de que os mobile games de entretenimento9 de gestão e 

construção de cidades poderão servir como artefatos didáticos para a construção de 

conhecimentos interdisciplinares entre Matemática e Geografia, podendo ser associados a 

metodologias de ensino que potencializam a utilização de dispositivos móveis.  

 Considera-se que os mobile games de entretenimento, associados a metodologias 

ativas, funcionam como territórios flexíveis para a simulação, experimentação, investigação e 

descobertas, tendo em vista a resolução de problemas e o estímulo ao pensamento crítico. 

Portanto, defende-se que os mobile games de entretenimento e a perspectiva BYOD como 

estratégia de m-learning podem ser instrumentos propulsores da autonomia e criticidade, 

mediada pelo professor e protagonizada pelo aluno. Tais características poderão favorecer o 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias e recomendadas pela legislação 

educacional brasileira, presentes na BNCC das etapas do Ensino Fundamental e Médio 

(BRASIL, 2018), consideradas nesta pesquisa. 

Cabe ressaltar que o presente projeto se constitui como uma alternativa para viabilizar 

o uso crítico e criativo dos dispositivos móveis, ampliando as oportunidades, tempos e espaços 

de aprendizagem para a aprimoração e/ou apropriação de conhecimentos técnico-pedagógicos 

de futuros professores. Estes darão luz à transversalidade da cidade por meio da 

interdisciplinaridade e do uso de mobile games em seus próprios dispositivos. Assim, defende-

se que naturalmente o contexto de m-learning é implementado com a prática do BYOD e uso 

dos mobile games, pois, unidos, podem ser capazes de prolongar as atividades educacionais 

para outros espaços de interação e construção do conhecimento. 

 

2.2 Caracterização do Problema e Objetivos da Pesquisa 

 

Considerando o contexto apresentado, é levantada a seguinte questão de pesquisa: 

Como integrar conhecimentos teóricos e práticos sobre tecnologias digitais, metodologias de 

ensino e games na educação aliados à perspectiva BYOD, como estratégia de m-learning, na 

formação inicial de professores de Matemática e Geografia de forma interdisciplinar? 

Neste sentido, esta pesquisa tem por objetivo geral: contribuir para a capacitação 

interdisciplinar entre licenciandos de Geografia e Matemática, no que se refere aos 

conhecimentos teórico-práticos sobre tecnologias digitais, metodologias de ensino e games na 

                                                             
9  Jogos móveis que tenham sido criados tendo como principal objetivo o lazer, correspondendo à tipologia que 

em inglês se costuma denominar “mainstream”, ou seja, tendência (LOPES; OLIVEIRA, 2013). 
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educação, por meio de um curso híbrido. Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

● Propor uma capacitação interdisciplinar híbrida para licenciandos a partir do 2º período 

de Geografia e Matemática do IFF, tendo a cidade como temática geradora aliada à 

perspectiva BYOD como estratégia de m-learning;  

● Apresentar diferentes tecnologias digitais, metodologias ativas - com ênfase no Ensino 

Híbrido - e mobile games de entretenimento como possibilidades de instrumentalização 

didática; 

● Pesquisar, avaliar e selecionar, em parceria com os licenciandos, mobile games de 

entretenimento de gestão e construção de cidades; 

● Analisar possíveis barreiras, dificuldades, progressos e propostas interdisciplinares 

apresentadas pelos participantes do curso durante o período de jogabilidade à distância, 

bem como a percepção dos mesmos sobre a referida capacitação, a perspectiva BYOD 

e o uso de mobile games de entretenimento de forma interdisciplinar entre Geografia e 

Matemática. 

 

2.3 Esquema da Dissertação 

 

 A seguir, apresenta-se um esquema (Figura 1) que propõe a questão da pesquisa e 

resume toda a trajetória percorrida para a resposta da mesma. 
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Fonte. Elaboração Própria. 

Figura 1. Esquema de Dissertação 

Encontro 1 

Encontro 2 

Encontro 3 
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3.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

Neste capítulo, apresentam-se os conceitos, teorias e discussões que embasam a presente 

pesquisa. Em primeiro momento, disserta-se sobre a formação inicial de professores, tendo em 

vista a construção de conhecimentos teóricos e práticos sobre o uso de TDIC e metodologias 

ativas de ensino. Em seguida, discutem-se as variáveis da aprendizagem móvel e o BYOD como 

estratégia desse tipo de concepção. Destaca-se, também, a adoção dos jogos digitais na 

educação como parte integrante da cultura pós-moderna, tendo como possibilidade, alia-los à 

ubiquidade e ao entretenimento em abordagens pedagógicas. Por fim, explanam-se as 

potencialidades da cidade como tema gerador a ser trabalhado em disciplinas, sobretudo, de 

forma interdisciplinar. 

 

3.1 A Formação Inicial de Professores para o Uso de Tecnologias Digitais e 

Metodologias Ativas de Ensino 

 

As tecnologias digitais e suas constantes evoluções têm possibilitado novas formas de 

interação, comunicação, busca de informações, entretenimento e produção do conhecimento. 

Desse modo, faz-se necessário repensar os métodos e instrumentos de ensino para que se possa 

possibilitar novas formas de aprendizagem aos alunos. Portanto, repensar tal questão, perpassa 

pelas raízes que fundamentam a ação docente, ou seja, a formação inicial de professores. 

Nessa perspectiva, Ramos, Linhares e Batista (2012) afirmam que os cursos superiores 

que formam licenciados a atuarem na educação básica precisam considerar que se a escola 

necessita de renovação, ela deve ocorrer em sua base, na formação inicial docente. Para os 

autores supracitados, é preciso oferecer aos futuros docentes experiências reais de uso das 

TDIC, preparando-os, ao mesmo tempo em que se discute criticamente tal uso. Na mesma 

direção, Souza e Schneider (2016) refletem sobre as práticas, os métodos e as didáticas 

específicas para o uso das TDIC nas Licenciaturas. Para tais autores “[...] não se pode exigir 

mudança no perfil dos profissionais da educação que saem das academias quando a formação 

que lhes é oferecida ainda ocorre sob os moldes tradicionais; é preciso formá-los da maneira 

que se espera que venham atuar futuramente” (SOUZA; SCHNEIDER, 2016, p. 420). 

De acordo com Andrews et al. (2011) a atuação docente dos futuros professores possui 

reflexos da atuação dos professores que tiveram ao longo de suas jornadas, sobretudo na 
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graduação. Aulas puramente teóricas, reprodutivas e que pouco desafiam os licenciandos, são 

perpetuadas mantendo o tradicionalismo e passadas de geração em geração na formação 

docente. Como meio de reverter tal situação, os autores defendem a adoção de metodologias 

ativas de ensino. Contudo, Wanner e Palmer (2015) pontuam que muitos professores de ensino 

superior queixam-se sobre a falta de tempo e apoio institucional para a utilização de 

metodologias ativas10 e utilização de formas avaliativas flexíveis (processuais). Os autores 

argumentam sob a percepção dos professores de ensino superior que a personalização da 

aprendizagem requer mais personalização das avaliações. Wanner e Palmer (2015) salientam, 

ainda, que o ensino flexível e a aprendizagem ativa são métodos atuais na formação inicial de 

professores. A Austrália e em outros países veem demonstrando reflexos positivos a partir da 

mudança progressiva na formação inicial docente no sentido do uso de pedagogias mais práticas 

associadas ao conceito de aprendizagem centrada no aluno, as quais podem ser possibilitadas 

por meio das TDIC (WANNER; PALMER, 2015). 

Já no cenário nacional, o estudo realizado por Gatti (2010) apontou características e 

problemas da formação docente no Brasil. A autora indicou fragilidades na formação inicial de 

professores, principalmente, ao que se refere às necessidades formativas que visam atender às 

exigências da educação básica, assim como a inexistência de um eixo formativo para a 

docência. Em aspectos legislativos, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) 

nº 9394/96 (BRASIL, 1996), em seu Título VI, e as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (DCNEB – BRASIL, 2013) estabelecem algumas propostas para formação de 

docentes da educação básica. Segundo as DCNEB (BRASIL, 2013, p. 58), “[...] tanto a 

formação inicial quanto a continuada devem ser estabelecidas como compromisso do projeto 

nacional para a construção da nação soberana”. A partir disso, as diretrizes apontam algumas 

exigências para o professor da atualidade, tais como: 

[...] exige-se do professor mais do que um conjunto de habilidades cognitivas, 

sobretudo se ainda for considerada a lógica própria do mundo digital e das mídias em 

geral, o que pressupõe aprender a lidar com os nativos digitais. Além disso, lhe é 

exigida, como pré-requisito para o exercício da docência, a capacidade de trabalhar 

cooperativamente em equipe, e de compreender, interpretar e aplicar a linguagem e 

os instrumentos produzidos ao longo da evolução tecnológica, econômica e 

organizativa. (BRASIL, 2013, p. 59) 

 

                                                             
10  Como exemplos de metodologias ativas é possível citar: aprendizagem entre pares, discussões em grupo, 

estudos de caso, sala de aula invertida (Flipped Classroom), aprendizagem colaborativa (Cooperative learning), 

aprendizagem baseada em problemas (PBL – Problem Based Learning), aprendizagem baseada em jogos(GBL - 

Games Based Learning) aprendizagem baseada em equipe (TBL – Team Based Learning), ensino baseado em 

projeto e inquiry-based learning (SMITH et al., 2005; BAEPLER; WALKER; DRIESSEN, 2014; PRENSKY, 

2012; GILBOY; HEINERICHS; PAZZAGLIA, 2015; HUNG, 2015) 
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 Já a BNCC (2018) lista dez competências gerais que devem ser articuladas na 

construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e 

valores dos alunos de ensino básico. Nesse sentido, as novas relações de aprendizagem por 

meio de tecnologias digitais ganham espaço expressivo em duas das dez competências: 

 

[...] 4. Utilizar diferentes linguagens - verbal (oral ou visual-motora, como Libras e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital - bem como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 

levem ao conhecimento mútuo. 5. Compreender, utilizar e criar 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, resolver problemas e exercer 

protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2017, p. 9) 

 

Enquanto o 4º item, elencado acima, diz respeito ao digital como uma das linguagens a 

serem utilizadas, o 5º item foca totalmente no aprofundamento do seu uso com senso crítico. 

Porém, como é possível desenvolver competências que não foram exploradas na formação dos 

professores? Percebe-se que repensar de forma mais enfática o currículo das Licenciaturas, 

torna-se cada vez mais urgente, a fim de corroborar para o desenvolvimento de uma postura 

profissional diferenciada e atualizada, capaz de atender às novas exigências da educação 

contemporânea, visando o desenvolvimento de habilidades e competências múltiplas. 

Frizon et al. (2015) destacam a necessidade da revisão curricular na formação inicial de 

professores, de forma a contemplar disciplinas voltadas para o uso de tecnologias digitais “[...] 

ultrapassando questões operacionais e instrumentais, que visam apenas a aquisição de 

competências e habilidades para questões que visem a produção de situações pedagógicas que 

contribuam para melhorar intelectual e culturalmente a formação dos indivíduos (FRIZON et 

al.2015, p. 10195). Desta forma, os futuros professores precisam aprender a refletir acerca do 

uso das TDIC associando-as a possibilidades metodologicamente ativas, para que possam 

orientar seus alunos de forma crítica, de modo que não sejam manipulados pelos instrumentos 

tecnológicos de maneira rasa, mas adotando-os para a produção do conhecimento. Caso 

contrário, segundo Frizon et al. (2015), continuará sendo encontrando nas escolas professores 

que deturpam o uso das tecnologias digitais, substituindo o quadro por um datashow, o livro 

didático por um computador, mudam-se as ferramentas mas os processos de ensino e 

aprendizagem continuam os mesmos, “[...] pautados na repetição, no exercício de 

memorização, o que impede que o aluno reflita e faça intervenções” (FRIZON et al.2015, p. 

10199). Vemos então, a contradição da realidade educacional atual, pois ao mesmo tempo que 

defendem o uso das tecnologias em sala de aula, é possível encontrar profissionais não 
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capacitados para fazer o uso adequado das mesmas e, por este motivo, os recursos tecnológicos 

presentes neste processo, passam a ser mais uma ferramenta mal utilizada, devido a falta de 

conhecimento do professor.  

Portanto, a partir das contribuições teóricas das pesquisas acima, defende-se a 

incorporação das TDIC na matriz curricular dos cursos de Licenciatura, indo além da discussão 

teórica, mas de forma a explorar as técnicas, recursos e metodologias variadas de forma 

didática, de maneira que estas façam parte naturalmente da prática do professor, até porque 

saber usar as tecnologias digitais apenas para fins pessoais, não garante que estes meios sejam 

utilizados como instrumentos pedagógicos. 

 

3.2 Aprendizagem Móvel: transformando dialogicamente a educação 

contemporânea 

 

Para além da formação de professores, a educação contemporânea também tem se 

deparado com questões sobre o uso, a integração e as contradições que permeiam as 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e os dispositivos móveis no ensino 

e nas relações pedagógicas (SILVA, J.; SILVA, M., 2014). Segundo Silva J. e Silva M. (2014), 

tal discussão originou-se devido à popularização dos smartphones, tablets, entre outras 

tecnologias móveis onipresentes em nosso cotidiano, acarretando, sobretudo, mudanças 

comportamentais. Para alguns, tais artefatos são encarados como ferramentas capazes de “[...] 

auxiliar professores e alunos a transporem o fosso digital que os separa” (NICOLAU; 

MARINHO, S.; MARINHO, A., 2017, p. 565). Outros, no entanto, consideram que os mesmos 

atrapalham a aula, fazendo com que o aluno perca o foco das atividades, gerando mais um 

obstáculo para a aprendizagem (WIENER; CAMPOS, 2017). 

Santos (2013) e Saccol, Schlemmer e Barbosa (2010) apontam que o uso dos 

dispositivos móveis na educação (m-learning) deve buscar a computação ubíqua no processo 

de ensino e aprendizagem. Cabe ressaltar que a computação ubíqua na educação é apontada 

como o uso de diversas tecnologias para promover as ações de aprendizagem, sendo que essas 

tecnologias devem estar sempre disponíveis aos alunos, em qualquer lugar e hora (SANTOS, 

2013). 

Entre os benefícios dos dispositivos móveis destacam-se: a mobilidade, a facilidade de 

utilização e variedade de possibilidades, como acesso a e-mails; registro, edição e visualização 

de fotos e vídeos; instalação de aplicativos de localização, jogos, mensagens instantâneas, 



31 
 

 
 

músicas, livros, revistas, séries, filmes e uma infinidade de outros recursos que potencializam 

o seu uso como principal mecanismo de informação, comunicação e acesso à internet 

(TRAXLER, 2009; NICHELE, 2015). 

Contudo, o uso de tais tecnologias não se constitui em um processo neutro, dotado 

apenas de benefícios originados pela mobilidade e ampliação de acesso à informação e a 

comunicação. Os gestores escolares e, sobretudo, os professores, devem buscar uma reflexão 

dialógica ao incorporar recursos tecnológicos em suas propostas pedagógicas. Sem a devida 

reflexão, a escola, involuntariamente, irá servir apenas como uma instituição que ganha 

contornos de uma tecnologia, “[...] um dispositivo, uma ferramenta, ou um intrincado artefato 

destinado a (re)produzir algo” (SIBILIA, 2012, p. 3) e, consequentemente, reforça os princípios 

de uma cultura de consumo e neoliberalismo sobre a educação (COSTA, 2009). 

Outro assunto a ser considerado no universo dos dispositivos móveis no ambiente 

escolar, refere-se a certa resistência em relação ao uso pedagógico de tais tecnologias. Em 

particular, a respeito dos celulares, Gouvêa e Pereira (2015) afirmam que muitos professores, 

equipe técnico-pedagógica e administrativo escolar ainda demonstram dificuldades em 

conciliar conteúdos curriculares e tais dispositivos. Além disso, existem diversas leis 

municipais11 e estaduais12 que dispõem sobre a proibição do uso do telefone celular e outros 

aparelhos nas escolas. Apesar das leis não proibirem o uso pedagógico de tais tecnologias, 

muitos gestores as usam como justificativa para não abrirem precedentes. Frequentemente são 

apontadas outras justificativas como: dispersão da atenção dos alunos e risco de acesso à 

conteúdos impróprios (MOURA, 2009; SIBILIA, 2012; BRASIL, 2013). “Este talvez seja um 

dos maiores desafios no processo educacional, buscar soluções que venham inserir as 

tecnologias móveis e sem fio13 no processo metodológico da sala de aula.” (GOUVÊA; 

PEREIRA, 2015, p. 41). 

Na mesma direção, Nicolau; Marinho, S. e Marinho, A. (2017) ponderam que: 

 

[...] é preciso encontrar um ponto de equilíbrio, pois se o uso excessivo e inadequado 

é prejudicial, a imposição também traz prejuízos à formação do aluno [...] A proibição 

sumária não parece ser um caminho promissor, pois tanto alunos quanto professores 

burlam essa imposição. [...] Parece mais promissor que sem perder de vista outras 

iniciativas fundamentais, como, por exemplo a formação dos professores, se avance 

                                                             
11 Lei Nº 4734/08 do Município do Rio de Janeiro; Lei Nº 17.837/12 do Município de Recife/Pe. 
12 Lei Nº 5222/08 do Estado do Rio de Janeiro; Lei Nº 12730/07 do Estado de São Paulo; Lei Nº 14146/08 do 

Estado do Ceará; Lei Nº 14486/02 do Estado de Minas Gerais; Lei Nº 12884/08 do Estado do Rio Grande do Sul; 

Lei Nº 14363/08 do Estado de Santa Catarina; Lei Nº 3198/07 do Estado do Amazonas.  
13 Algumas pesquisas adotam a nomenclatura ‘tecnologias móveis e sem fio’ (TMSF) referindo-se aos dispositivos 

móveis, tais como: tablets, smartphones e afins. Nesta pesquisa será adotado o termo ‘dispositivos móveis’. 
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em busca da integração saudável da tecnologia ao currículo de forma paulatina, de 

maneira que a tecnologia seja empregada para que se atinjam objetivos pedagógicos 

contemporâneos, e não como condicionante e determinante do currículo escolar 

(NICOLAU; MARINHO, S.; MARINHO, A., 2017, p. 570-571). 

 

Destarte, é preciso considerar as características e artefatos que motivam as gerações 

digitais ao invés de simplesmente proibi-las. Conhecer essas características, suas 

peculiaridades, adaptar-se a elas e envolver-se em seu contexto, é oportuno para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas efetivas e adequadas a educação do século XXI 

(GABRIEL, 2013). 

Entretanto, torna-se necessário investir na formação de professores, tendo em vista o 

uso crítico e criativo dos dispositivos móveis e TDIC no ambiente educacional. Tendo em vista 

as contribuições de García (1999), apesar de serem feitas no final do século passado, ainda 

permanecem atuais nos dias de hoje. García (1999, p. 27) ressalta que é preciso “[...] integrar a 

formação de professores em processos de mudanças, inovação e desenvolvimento curricular”, 

ou seja, a preparação do profissional docente está intrínseca a transformações contínuas de 

inovação que deverão acompanhar o ritmo da sociedade. García (1999, p. 28) também evidência 

“[...] a necessidade de integração teórico-prática na formação de professores” para que estes 

possam vivenciar práticas que se teorizam e teorias que se consolidam em práticas (GARCÍA, 

1999). 

Portanto, é de grande valia que o currículo esteja integrado à cultura digital existente no 

mundo, porém isso deve ser feito com base em debate, experiência pedagógica e estudos 

científicos (UNESCO, 2014). Torna-se necessário desenvolver uma cultura de uso educativo e 

saudável dos dispositivos móveis e TDIC não somente na escola, mas também nela, criando 

situações para que os nativos digitais14 (PRENSKY, 2001) descubram nessas tecnologias mais 

do que entretenimento. Defende-se que banir o uso de dispositivos móveis não é a melhor 

alternativa, mas sem a adequada formação dos professores, tendo em vista práticas pedagógicas 

contemporâneas e dialógicas, o uso das tecnologias móveis no contexto educacional corre o 

imenso risco de ser banal (NICOLAU; MARINHO, S.; MARINHO, A., 2017). 

 

3.2.1 A Perspectiva Bring Your Own Device 

 

                                                             
14 O termo "nativos digitais" foi popularizado por Marc Prensky (2001), para distinguir jovens rodeados por 

tecnologias digitais desde a sua infância, argumentando que esta influência teria consequências na sua forma de 

pensar e agir que os diferenciariam das gerações anteriores. 

 



33 
 

 
 

Como visto anteriormente, a progressiva adoção de dispositivos móveis pelos 

estudantes é um fenômeno que desafia as instituições de ensino a incorporá-las na educação. A 

partir dessa realidade, uma das possibilidades que emerge no contexto educacional é estimular 

discentes e docentes a utilizarem seus próprios dispositivos móveis nas atividades educacionais. 

Essa prática, denominada “Bring Your Own Device” (BYOD), conforme já mencionada nesta 

pesquisa, teve sua gênese na Intel no ano de 2009, quando a empresa observou que muitos de 

seus colaboradores utilizavam seus próprios dispositivos para conectar-se à rede corporativa 

(JOHNSON et al., 2014). 

Mesmo tendo sido fundado no âmbito empresarial, é crescente a adoção da perspectiva 

BYOD na educação. Apesar das políticas para adoção de tal perspectiva terem sido originadas 

para a redução de despesas gerais com tecnologia, o BYOD também pode ser considerado como 

uma proposta de estilo de vida contemporâneo (JOHNSON et al., 2014). 

Segundo Burden et al. (2012), a grande vantagem deste conceito é o sentimento de posse 

do dispositivo, o qual potencializa nos estudantes a vontade de que seu dispositivo funcione 

verdadeiramente em seu benefício. Contudo, Sharples (2006) ressalta que existe uma grande 

dificuldade em gerir equipamentos com potencialidades diferentes, devido à diversidade de 

configurações dos dispositivos que são propriedades dos estudantes e não uniformizadas pela 

escola. 

Entre potencialidades e peculiaridades, a perspectiva BYOD se constitui em uma 

alternativa de implementação metodológica para práticas pedagógicas mediadas por 

Tecnologias Digitais Móveis de Informação e Comunicação (TDMIC) no modelo de 

aprendizagem 1:1 (um dispositivo por estudante) “sem a necessidade de ações e projetos que 

prevejam em grande escala a aquisição de dispositivos móveis para serem distribuídos aos 

estudantes” (NICHELE, 2015, p. 80). Em oposição a isso, na perspectiva BYOD os custos 

relativos à aquisição de dispositivos móveis são transferidos da escola para o estudante 

(UNESCO, 2013). Porém, a instituição de ensino deverá assegurar uma infraestrutura 

adequada, principalmente referente ao acesso à banda larga de qualidade, a fim de suportar as 

possibilidades metodológicas que envolvam a aprendizagem com mobilidade. Na mesma 

direção, Nichele (2015) acrescenta que: 
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[...] esses custos – de aquisição do dispositivo pelo estudante; e do fornecimento de 

infraestrutura adequada por parte da instituição de ensino – deve ser ponderado ao se 

considerar que a integração das tecnologias móveis e sem fio (TMSF) pessoais ao 

processo educacional viabiliza a ampliação dos espaços para além da instituição de 

ensino, proporcionando uma mudança na natureza das atividades de aprendizagem, 

de modo que elas podem ocorrer em qualquer lugar, a qualquer momento. Assim, 

naturalmente o contexto do mobile learning é implementado com a prática do BYOD 

e as atividades educacionais prolongam-se (NICHELE, 2015, p. 80). 

 

 No cenário internacional, o Ministério da Educação de Alberta - Província canadense - 

classificou quatro tipos de BYOD, seguindo uma linha de estandartização (exigência de um 

dispositivo específico) à flexibilidade (uso de quase qualquer dispositivo) no processo de ensino 

e aprendizagem, conforme especificado na Figura 2: 

 

Figura 2. Tipos de BYOD 

Fonte: Alberta Education (2012, p.11, tradução livre) 

 

Comparando os extremos (modelo 1 e modelo 4), o primeiro pode ser mais vantajoso 

para os professores, pois exige apenas um modelo de dispositivo, facilitando o planejamento e 

a execução das aulas. Em contrapartida, no modelo 4 podem existir diversos dispositivos 

diferentes, o que é capaz de dificultar a aplicabilidade de certos aplicativos. Este modelo exige 

um maior letramento digital por parte do professor, além de ser mais igualitário, devido ao fato 

de não segregar os alunos a partir de seus dispositivos (ALBERTA EDUCATION, 2012). 

É importante ressaltar, no entanto, que a perspectiva BYOD não está centrada nos 

dispositivos utilizados, mas sim na possibilidade de conteúdo personalizado que os estudantes 

irão acessar por meio deles, tornando a aprendizagem mais produtiva, flexível e autônoma. Por 

esses motivos, pesquisadores da área educacional apontam a perspectiva BYOD como uma das 

melhores práticas envolvendo tecnologia para a personalização da aprendizagem (JOHNSON 

et al., 2014). 
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Em estudos recentes, diferentes pesquisadores analisam as possibilidades educacionais 

viabilizadas pelo uso dos dispositivos móveis dos próprios alunos (FORTSON, 2013; 

NICHELE, 2015; PEREIRA et al. 2016; VIEIRA; COUTINHO, 2016). 

Fortson (2013) abordou a perspectiva do professor em classes do tipo BYOD. Sua 

pesquisa, realizada na Califórnia/USA, verificou que é comum entre os professores da 

localidade a dificuldade de trabalhar com salas desse tipo, nas quais cada aluno possui um 

dispositivo com características diferentes. Entretanto, de acordo com o estudo, é possível 

adaptar para classes BYOD aulas que foram planejadas para classes de dispositivos 

homogêneos. O autor sugere seguir o princípio das tarefas de dispositivo neutro (device neutral 

assignments) “[...] os professores não precisam se preocupar com os dispositivos. Os estudantes 

encontrarão o aplicativo de que precisam” (FORTSON, 2013, p. 6, tradução livre). Portanto, o 

autor concluiu que o dispositivo é apenas um meio que pode ser adaptado conforme o objetivo 

da atividade, a qual os próprios alunos irão conduzir e encontrar alternativas para superar os 

problemas encontrados. 

 Já Nichele (2015) desenvolveu uma pesquisa objetivando compreender os dispositivos 

móveis contribuir para processos de ensino e aprendizagem em Química na perspectiva do 

mobile learning e BYOD, a partir de práticas pedagógicas no contexto da formação inicial de 

professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

(IFRS) - Campus Porto Alegre. Com os resultados da pesquisa, foram identificadas as seguintes 

orientações: a) desenvolver práticas pedagógicas pensadas para qualquer sistema operacional, 

ou seja, multiplataforma; b) considerar a possibilidade de adoção da metodologia Sala de Aula 

Invertida15, devido ao acesso à infraestrutura, em especial a qualidade da internet, como forma 

de minimizar os problemas técnicos das escolas nas atividades escolares; c) planejar 

previamente a criação de espaços educacionais híbridos e multimodais (NICHELE, 2015).  

Pereira et al. (2016) e Vieira e Coutinho (2016) analisaram a possibilidade metodológica 

do BYOD associado a jogos digitais. Pereira et al. (2016) apresentaram a viabilidade do uso de 

jogos digitais para a aprendizagem de conceitos matemáticos adotando a perspectiva BYOD e 

o apoio das redes sociais, tendo como campo de atuação uma escola estadual do município de 

Cotia em São Paulo. Foram evidenciados desafios, tais como: a) ausência de formação de 

professores sobre jogos digitais; b) problemas com infraestrutura tecnológica incompatível com 

as atividades pedagógicas adequadas; c) necessidade da criação de uma metodologia sobre o 

uso de jogos digitais como apoio na construção de conceitos matemáticos. 
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Vieira e Coutinho (2016) aplicaram um mobile game de desenvolvimento próprio para 

o ensino de Geografia sob a perspectiva BYOD potencializando experiências de aprendizagem 

ao ar livre. A pesquisa identificou altos níveis de motivação e interação. Além disso, as autoras 

elencam alguns cuidados que os professores devem ter, tais como: a) definição do tema e 

objetivos; b) verificação da bateria e configuração dos dispositivos; c) conhecimento do 

percurso para antecipar a falta de cobertura de rede; d) atribuição de recompensas a todas as 

equipes e utilização diários de campo. Contudo, é importante ressaltar que a pesquisa de Vieira 

e Coutinho (2016) foi realizada em Portugal, sendo possível contar com a cobertura de rede 

Wi-Fi disponibilizada gratuitamente pela localidade. 

Diante disso, considera-se o BYOD uma nova tendência no contexto nacional, já 

adotada internacionalmente. Entretanto, no Brasil as instituições de ensino ainda estão se 

adaptando a ela, descobrindo suas potencialidades e peculiaridades. A possibilidade de 

estimular os estudantes a explorarem e (re)descobrirem o potencial de seus próprios dispositivos 

móveis, é um elemento chave para a adoção do m-learning nas instituições de ensino 

(NICHELE, 2015). Portanto, salienta-se a necessidade de estudos aprofundados sobre a 

perspectiva BYOD, devido à velocidade das mudanças no cenário das tecnologias móveis e ao 

reduzido direcionamento metodológico sobre os mesmos em práticas educacionais. 

 

3.3 Jogos Digitais na Educação e as Potencialidades dos Mobile Games de 

Entretenimento 

 

Na educação contemporânea, o sonho de todo professor é ter de seus alunos, nem que 

seja apenas uma fração da atenção, motivação e produtividade que eles apresentam quando 

engajados no ato de jogar seus games preferidos. Segundo Tori (2017, p.143) “[...] muitos 

professores se queixam de que os jovens de hoje são desmotivados, sem se darem conta de que 

suas aulas é que devem ser desmotivantes”. Diante disso, observa-se que a linguagem e a cultura 

da nova geração de aprendizes são muito diferentes daquelas nas quais se basearam os métodos 

e técnicas tradicionais, ainda hoje empregados (TORI, 2017). 

Como uma das possibilidades para reverter essa situação, a aprendizagem baseada em 

jogos digitais ou Game Based Learning (GBL) é uma tendência que vem sendo incorporada 

cada vez mais na educação. Para Pereira (2017), os jogos possuem: 

                                                             
15 Trata-se de uma metodologia ativa em que o aluno assume a responsabilidade pelo estudo teórico em casa 

através de vídeos, textos, podcasts, entre outros, e a aula presencial serve como aplicação prática dos conceitos 

estudados previamente (JAIME; KOLLER; GRAEML, 2015). 
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[...] um conjunto de desafios, interações, objetivos e regras livremente consentidas, 

mas absolutamente obrigatórias, exercidas dentro de certos limites de tempo e espaço, 

acompanhadas de diversos tipos de sentimentos como medo, surpresa, aflição, 

acolhimento, tensão, alegria, diversão e também da consciência de uma realidade 

alternativa (PEREIRA, 2017, p. 1). 

 

Nesta mesma perspectiva, Santaella (2013) complementa que os jogos digitais oferecem 

ainda à educação inúmeras possibilidades para incrementar a interdisciplinaridade por meio de 

múltiplos aspectos que além de poderem ser associados aos conteúdos curriculares, ultrapassam 

os mesmos, uma vez que motivam a curiosidade a partir de experiências cotidianas sobre os 

conteúdos escolares. Além disso, tais jogos permitem a produção do pensamento crítico a partir 

da resolução de problemas e a capacidade de reestruturar e reconfigurar o conhecimento, 

possibilitando identificar o problema por múltiplas faces (SANTAELLA, 2013). Portanto, sob 

a visão da autora os jogos digitais não só são objetos de estudos interdisciplinares, como 

também possibilitam a interdisciplinaridade na educação pela hibridez das linguagens. 

Ao destacar as múltiplas linguagens no processo de ensino e aprendizagem, tem-se 

como base a concepção freireana sobre temas geradores, os quais englobam todas as linguagens 

da realidade experiencial. Segundo Freire (1980), temas geradores são estratégias 

metodológicas de um processo de conscientização da realidade. Freire (1980, p.32) enfatiza que 

“[...] procurar o tema gerador é procurar o pensamento do ser humano sobre a realidade e a sua 

ação sobre esta realidade que está em sua práxis”. Traduzindo sua fala uma versão mais atual 

associada a temática deste tópico, ao adotarmos os jogos digitais como instrumentos de 

execução de temas geradores, ou até mesmo como temas geradores, esses aparatos poderão 

possibilitar uma primeira aproximação e experiência crítica com as tecnologias, logo, com a 

realidade. Portanto, em consonância com Paulo Freire (1980) a educação deve estabelecer 

relações com o contexto da sociedade na qual os alunos estão inseridos, considerando os 

pensamentos e ações que caracterizam o tempo atual. Dessa forma, buscar temas geradores na 

atualidade é deparar-se com a linguagem ubíqua vivenciada, também, pela cultura gamer. 

Cabe ressaltar que os jogos, de modo geral, estão presentes desde a antiguidade cultural 

da sociedade, passando por constantes evoluções. Jogos analógicos, jogos de console, jogos de 

PC e, atualmente, com a popularização dos dispositivos, os mobile games. Estes trouxeram 

consigo a acessibilidade, tornando fácil, rápida e ubíqua a conectividade com mundos virtuais 

a qualquer tempo e espaço, além de oferecer atividades lúdicas capazes de capturar a atenção 

do usuário por um longo tempo. 
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No cenário nacional, os dados da pesquisa TIC Kids On-line Brasil 2016, do Centro 

Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.BR, 2017) 

inferem que 91% dos brasileiros com idade entre 9 a 17 anos são usuários de internet por meio 

de telefones celulares, superando o acesso por computador, televisão e videogames de console. 

Já, de acordo com a pesquisa do Comitê Gestor de Internet do Brasil (CGI.BR) apenas 7% dos 

acessos às tecnologias digitais e suas variáveis, tais como internet, games, vídeos etc., ocorrem 

na escola, sendo os outros 93% feitos em casa, no telefone celular, tablets ou na casa de amigos 

(CGI.BR, 2014). Em outras palavras, a educação ‘tecnológica’ hoje é muito mais não escolar 

do que escolar. 

A partir disso, defende-se que os dispositivos móveis aliados aos diferentes recursos 

digitais, como aplicativos, redes sociais virtuais e mobile games, tornam-se poderosas 

ferramentas educativas quando utilizadas criticamente, a fim de desenvolver habilidades e 

competências demandadas para a vivência na sociedade contemporânea. Para Souza et al. 

(2010), os jogos digitais e a aprendizagem móvel apresentam vantagens como ludicidade, 

cooperação, participação, prazer e a motivação. 

Em contrapartida, Alves e Carvalho (2011) alertam quanto ao uso excessivo dos jogos 

digitais, podendo se tornar muito mais que um hábito de lazer, mas sim, um vício para inúmeros 

jogadores, deixando-os dependentes e despertando sintomas de abstinência. Na mesma direção, 

no início do ano de 2018, a Organização Mundial da Saúde (OMS), em inglês, World Health 

Organization (WHO), anunciou que o vício em jogos eletrônicos é caso de saúde pública em 

muitos países, causando transtorno mental, ou como denominado pela OMS, “transtorno do 

jogo” (gaming disorder) (WHO, 2018). A organização também relata que a doença irá receber 

uma classificação própria na 11ª edição da Classificação Internacional de Doenças (CID) 

(WHO, 2018). Em entrevista recente à associação Nova Escola, Lynn Alves, professora da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pós-doutora na área de jogos eletrônicos e 

aprendizagem, diz que concorda com a descrição que a OMS fez da patologia, mas considera 

que não é o jogo ou a tecnologia que vai gerar esse comportamento preocupante. Para ela, a 

questão possui outro viés, que é ligado ao comportamento de cada um. “Se a pessoa está 

propensa a desenvolver algum transtorno, essa compulsão pode se manifestar pelo jogo, mas 

também por muitas outras atividades” (NOVA ESCOLA, 2018).  

Outra questão problemática sobre o uso de jogos digitais, porém no âmbito educacional, 

destina-se a formação docente, pois como os educadores poderão adotar os games como 

instrumentos didáticos se não tiveram a oportunidade de vivenciar tal situação em sua 
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formação? O estudo de Jong (2009) aponta preocupações que podem influenciar o uso de jogos 

digitais na educação, como por exemplo: i) a falta de domínio da aprendizagem baseada em 

jogos; ii) a ausência de pedagogia direcionada para a aprendizagem baseada em jogos; iii) a 

reduzida compreensão do processo de aprendizagem a partir de jogos; iv) falta de tempo para 

planejar e de alinhamento e exemplos de aulas disponíveis; v) incapacidade de personalizar um 

jogo e de acompanhar o progresso do aluno dentro do jogo. 

Para Bourgonjon e Hanghoi (2011)  os professores devem se tornar verdadeiros 

antropólogos do conhecimento em jogos digitais na aprendizagem, não apenas jogadores, pois 

para sua efetivação no ensino torna-se necessário possuir conhecimentos distintos, os quais 

correlacionam o entretenimento e a educação, mas este olhar só será possível se houver 

aceitação e interesse dos professores (BOURGONJON e HANGHOI, 2011). Nessa mesma 

direção, Grove, Bourgonjon e Looy (2012) identificaram a relação entre professores gamers e 

não-gamers com a utilização ou não das tecnologias em sala de aula, os resultados do estudo 

indicaram que não existe uma diferença significativa de professores com ou sem experiência 

em jogos ao utilizar as tecnologias, incluindo os games em sala de aula. Portanto, uma vez que 

os professores saibam como implementar os jogos digitais no processo de ensino-

aprendizagem, eles serão capazes de avaliar as capacidades oferecidas pelos jogos 

influenciando positivamente a decisão de adoção em sua prática (GROVE; BOURGONJON; 

LOOY, 2012). 

Entretanto, Wu (2015) indica que grande parte dos docentes por não terem base de 

conhecimentos em jogos digitais não compreendem suas possibilidades pedagógicas. A partir 

disso, o autor supracitado apresentou o Centro Europeu de Recursos em Tecnologia, tendo 

como fito centralizar as informações, obter ferramentas simples de orientação às escolas, 

fornecer exemplos claros de como utilizar as TDIC e, sobretudo, os jogos digitais, 

pedagogicamente por meio de guias pedagógicos e vídeos. Além disso, o Centro também 

propõe a formação continuada de professores e a criação de uma comunidade de 

compartilhamento para que os professores passassem a acreditar que trabalhar com games pode 

ser uma experiência valiosa (WU, 2015). 

A fim de propiciar tal experiência na efetivação da prática docente, Grove, Bourgonjonb 

e Looy (2012) apresentam algumas linhas de ação interessantes, como: i) instrumentalizar o 

processo de formação para carreira docente ensinando as habilidades de integração dos 

jogos digitais no processo educacional; ii) criar com os futuros professores uma coleção 

digital de jogos para idades variadas e para alunos do primário até o ensino 
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médio; iii) projetar um complexo lúdico combinando os jogos tradicionais e digitais para 

diferentes tipos de aula. Nessa mesma perspectiva, Mukundan, Kalajahi e Naghdipour (2014), 

nos alerta quanto a necessidade de intervenção nos currículos das Licenciaturas, a fim de que 

se consiga enfrentar os desafios atuais, afirmando que as práticas reflexivas dos professores, os 

seus conhecimentos pedagógicos de conteúdo e suas experiências anteriores podem auxiliar no 

desenvolvimento de novas e inovadoras abordagens para integração de jogos digitais no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Entre concepções pedagógicas e não pedagógicas, quando nos referimos à categorização 

do termo jogos digitais, Barboza Jr. e Silveira (2015) pontuam que tal terminologia reúne 

diferentes categorias, sendo elas: i) jogos de entretenimento; ii) serious games; iii) jogos 

educacionais. Os autores explicam que: 

 

Jogos de entretenimento não possuem foco na aprendizagem, pelo menos de forma 

direta, seu objetivo é a diversão; Serious Game são jogos que possuem o objetivo de 

aprendizagem, porém é importante não perder o ingrediente da diversão, já os jogos 

educacionais são jogos que possuem o fator aprendizagem mais forte o que muitas 

vezes deixam de lado a diversão (BARBOZA JR.; SILVEIRA, 2015, p. 377). 

 

Neste contexto, ao enfatizar os mobile games de entretenimento, Wolf (2017) pondera 

que alguns jogos podem ser comercializados ou baixados gratuitamente. 

 

Jogos de entretenimento como o Angry Birds (2009), da Rovio Entertainment, e a 

Saga Candy Crush (2012), da King Digital Entertainment, são projetados para touch 

screens pequenos e, muitas vezes, possuem gráficos de cores vivas e jogabilidade 

simples a fim de atrair um público amplo. Em algumas situações, esses jogos podem 

ser baixados gratuitamente, pois ao invés da venda do acesso ao jogo, as empresas 

lucram com a venda de itens dentro do jogo (WOLF, 2017, p.126, tradução livre). 

 

Além dos exemplos citados por Wolf (2017), um outro mobile game de entretenimento 

de grande aceitação do público, disponibilizado gratuitamente nas lojas virtuais, mas que 

comercializa itens dentro do jogo, é o SimCity Buildit. Seu enredo simula a gestão e construção 

de cidades virtuais e, apesar de não ser um game educacional, se houver um bom planejamento 

e mediação, o jogo poderá possibilitar a integração de conteúdos curriculares de forma crítica 

e interativa (TAVARES; SANTOS; GALVÃO, 2016). Em contrapartida, como exemplo de um 

mobile game de entretenimento disponível para download de forma comercializada, tem-se o 

popular Minecraft16. Este, permite a construção de mundos virtuais usando blocos e tem sido 

                                                             
16 Cabe ressaltar que os games SimCity Buildit e o Minecraft ganharam versões serious disponíveis em software, 

sendo nomeados: SimCityEDU e Minecraft Education Edition. 
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bastante utilizado na educação (INNOVENT EDUCACIONAL (2018); BAEKI; TOUATI 

(2017)). Cabe ressaltar que este projeto irá adotar um mobile game de entretenimento disponível 

de forma gratuita para download, sendo opcional a compra de itens no interior do jogo. 

Os serious games, por sua vez, são definidos por Silva (2015) como jogos digitais 

desenvolvidos com propósitos educacionais explícitos sem deixar de lado a ludicidade e a 

interatividade. Na mesma perspectiva, Dórea et al. (2017, p. 96) afirmam que os serious games 

podem ser utilizados para além dos cenários educativos, apresentando possibilidades 

“empresariais para fins de treinamento (como advergames), para saúde, entre outros campos”. 

Todavia, Salen e Zimmerman (2012) pontuam que, em alguns casos, esta categoria de jogos 

digitais, apesar de envolverem um certo grau de diversão, é possível identificar as imposições 

educacionais durante sua jogabilidade. Tal situação, poderá em algum momento implicar na 

redução do engajamento e motivação do jogador/aluno (SALEN; ZIMMERMAN, 2012). 

Barboza Jr. e Silveira (2015, p. 378) defendem que o que deve ser feito é manter o engajamento 

do aluno, procurando equilibrar e combinar os desafios e objetivos educacionais com a diversão 

durante a jogabilidade. Os autores orientam que é necessário deixar a parte educacional quase 

imperceptível dentro da mecânica do jogo, a fim de manter o aluno em um estado de fluxo e 

motivado durante as diferentes etapas do jogo. 

Por fim, seguindo a mesma perspectiva de Barboza Jr. e Silveira (2015), Dias et al. 

(2013) dizem que os “[...] jogos digitais educacionais são que aqueles que possuem uma 

proposta pedagógica inserida no seu conteúdo” (DIAS et al., 2013, p.574). Paula e Valente 

(2015) acrescentam que: 

 

Em algumas situações, certas características inerentes aos jogos digitais não são 

respeitadas quando se tenta conceber jogos voltados especificamente à Educação, 

levando a um desperdício de potencial. Como exemplo, podem ser destacadas 

iniciativas que acabam por reduzir os videogames a versões digitalizadas de atividades 

do tipo exercício-e-prática, em que os jogadores apenas seguem tarefas e recebem 

"recompensas" (animações ou pontos, por exemplo). Esse tipo de iniciativa limita o 

jogo digital a cumprir um papel de incentivo à mera memorização de informações, 

levando ao que Papert (1985) chama de "ensino dissociado": quando o educando 

recebe informações, mas não recursos suficientes para compreender o que está sendo 

ensinado (PAULA; VALENTE, 2015, p. 2). 

 

De acordo com Dias et al. (2013), diversos jogos digitais educacionais trazem consigo 

temáticas curriculares rígidas, pois são desenvolvidos no ambiente acadêmico por profissionais 

de alto nível, como pesquisadores, doutores, mestres e outros. Estes, por sua vez, acabam 

isolando o fator diversão na concepção destes jogos, tendo como consequência de tal ação, a 

falta de interesse dos alunos para o desse tipo de game de forma espontânea. 
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Além disso, é importante destacar que os games educacionais são definidos por Tori 

(2017, p.147) como “[...] aqueles desenvolvidos especialmente para um propósito pedagógico”. 

O autor também adverte que games educacionais não possuem a mesma definição de games na 

educação. Este último, engloba qualquer uso educacional de jogo digital, incluindo aqueles que 

não foram desenvolvidos para esse fim (TORI, 2017). Em consonância com as constatações de 

Dias et al. (2013), Mattar (2010) salienta que muitos games educacionais não conseguem 

despertar a motivação intrínseca dos alunos, pois “[...] vários games educacionais são 

considerados chatos” (MATTAR, 2010, p.17). Seguindo a mesma direção, Tori (2017) expõe 

que a autonomia desperta a motivação intrínseca. O autor expõe que quando o aluno possui a 

liberdade de jogar o que, quando e com quem quiser, ele se mantém entretido, pois a diversão 

se faz presente. Em contrapartida, quando o aluno sabe que determinado jogo tem finalidade 

pedagógica, o encanto é perdido (TORI, 2017). Nesse mesmo sentido, Cipriani e Eggert (2017) 

partem da hipótese de que a maioria dos estudantes em suas casas, lan houses e smartphones 

não jogam games pedagógicos, visto que estes carecem de linguagens importantes, como: 

“ficcionalidade, hibridez, interação, imersão, regras, imprevisibilidade, que funcionam 

diretamente na escola do game pelo usuário” (CIPRIANI; EGGERT, 2017, p. 247). 

Sendo assim, a partir de sugestões de Mattar (2010) e Frosi e Schelmmer (2010) o 

quadro abaixo apresenta alguns jogos digitais voltados para o entretenimento que podem ser 

adotados como instrumentos para execução de temáticas geradoras. 

 

Quadro 1 –Jogos digitais de entretenimento que podem ser usados no processo educativo escolar 

Jogo Tema 

Age of Empires História 

Aspirin Trivia Game Educação Econômica 

Asterix e o desafio de César Geografia e História 

Big Brain Academiy Raciocínio e Memória 

Call of Duty História 

City Rain Administração de cidades e sustentabilidade 

Civilization História 

Dreambox Matemática 

Globetrotrotter XL Geografia 
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Greenpeace WeAtheR Meio Ambiente e Ecologia 

Guitar Hero Música 

I love traffic Educação no trânsito 

Xbox - Just Dance Dança 

Lanfill Bill Reciclagem 

Light-Bot Lógica e Programação 

Lury of Labyrinth Álgebra 

My Japonese/English/Português Coach Línguas 

Phoenix Wrigth: Ace Attorney Direito 

Pro Evolution Soccer Futebol – Tática 

Rock Band Música 

Sim City Administração de cidades 

Sim Health Criação de políticas públicas/alimentação 

Spore Biologia 

Valkyrie Profile Mitologia nórdica 

Wii Fitness Exercícios físicos 

Wii Sport’s Regras esportivas 

Fonte: Adaptado de Mattar (2010); Frosi e Schelmmer (2010). 

 

 Cabe ressaltar que Quadro 1 apresenta possibilidades de jogos de entretenimento tanto 

mobile quanto em console. No universo dos de mobile games de entretenimento, algumas 

iniciativas estão ganhando destaque. A título de exemplo, é possível citar a prática desenvolvida 

por Tavares, Santos e Galvão (2016) no ensino de Geografia. Os pesquisadores adotaram o 

mobile game de entretenimento, SimCity Buildit, o qual originalmente foi desenvolvido em 

diversas versões em software para ser jogado em computadores, e posteriormente, com o 

avanço das tecnologias móveis, ganhou uma versão mobile. Os autores aplicaram o jogo na 

educação à luz dos estudos sobre o território, paisagem, lugar, região e espaço geográfico. A 

partir da pesquisa foi possível verificar a adoção da aprendizagem tangencial17, sinalizando que 

                                                             
17  A aprendizagem tangencial ocorre quando “[...] o aluno tem contato com o conhecimento sem perceber a 

intenção de ensiná-lo” (LEITE, 2015, p. 135). 
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a simulação de um jogo não educacional pode ser aplicada em contextos didáticos, aumentando 

o engajamento e a sensação de presença e aproximação, por meio da interatividade. 

 Neste cenário de jogos na educação, torna-se importante frisar que o conceito de 

gamificação não é sinônimo de uso de games (jogos digitais), porém é comum utilizarmos a 

gamificação em práticas pedagógicas com o uso de games (PEREIRA, 2017). Nessa direção 

Pereira (2017, p.8), conceitua a gamificação envolvendo os seguintes pressupostos: 

 

[...] a participação voluntária e engajada como pré-condição; os desafios devem ser 

compatíveis com as habilidades dos usuários; as metas devem ser claras e estimulantes 

para influenciar o interesse e o desejo das pessoas; as respostas do sistema (feedback) 

devem ser rápidas, frequentes e claras; deve possuir elementos de incerteza, surpresa 

e aleatoriedade de potencialização de prazer dos usuários; e suas mecânicas de jogo 

(pontos, ranking, status, trocas, bens virtuais, customização) devem oferecer 

importante papel motivacional, além de fatores sociais (competição, colaboração, 

coletividade, comunicação, interação) capazes de potencializar emocionalmente as 

experiências tendo o prazer e/ou entretenimento como meta (PEREIRA, 2017, p.8) 

 

 Portanto, a gamificação, nada mais é, que uma metodologia que aplica dinâmicas, 

mecânicas e componentes de jogos para aumentar a motivação e o engajamento das pessoas, 

reproduzindo, assim, os mesmos benefícios alcançados quando jogamos (TORI, 2017). 

Segundo Zichermann e Cunningham (2011) a gamificação se consolida como um fenômeno 

cultural e comunicacional, uma vez que se apropria das estratégias dos jogos para motivar, 

envolver e fidelizar clientes de empresas - quando utilizada no âmbito corporativo - bem como 

na educação ao enxergar na lógica dos games um potencial de ensino. A título de exemplo, 

podemos citar uma ação do Ministério da Educação (MEC), denominada: A Hora do Enem18. 

Neste programa, podemos notar que o próprio MEC já reconhece os games como objeto de 

ensino ao credenciar uma plataforma on-line de aprendizado voltada à preparação do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) por meio de desafios. A plataforma Geekie Games, 

desenvolvida pela empresa Geekie, oferece um programa de estudos personalizado para o 

aluno, baseado em seu interesse por determinado curso superior e na quantidade necessária de 

horas de estudos diários, apresentando vídeoaulas, exercícios e resumos, além de simulados e 

                                                             
18 Trata-se de um programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, destinado prioritariamente, 

para alunos da rede pública de ensino. A plataforma oferece, de forma gratuita, conteúdo de qualidade 

desenvolvido por especialistas parceiros do programa. Os estudantes inscritos têm acesso, por exemplo, a uma 

plataforma de estudos, chamada Geekie Games, um programa televisivo com entrevistas, questões resolvidas e 

informações sobre o exame e um canal de vídeos on-line apelidado de Mecflix. Estes recursos são desenvolvidos 

por meio de parcerias como: Descomplica, Sesi, QG do Enem, Geekie, Grupo Pitágoras e Fundação Getúlio 

Vargas. Para mais informações e cadastro na plataforma, acesse: https://geekiegames.geekie.com.br/signup. 

Acesso em 15 set.2018. 

 

https://geekiegames.geekie.com.br/signup
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estímulo ao avançar os níveis da plataforma, gerando um ranking. A plataforma apresenta três 

aspectos fundamentais idealizados num sistema que aplique gamificação, tais aspectos foram 

idealizados por Zichermann e Cunningham (2011) e devem ser considerados em qualquer 

proposta gamificada, são eles: i) Feedback:  está relacionado à comunicação ao utilizar os 

resultados das suas atividades demonstrando o que pode ser melhorado, bem como suas 

evoluções. Essa comunicação, geralmente é feita de forma rápida, além de ser um dos fatores 

que melhor contribuem para manter um nível de envolvimento elevado. Cabe ressaltar que a 

comunicação se materializa através da atribuição de recompensas; ii) Friends: representa a 

sociabilidade, a colaboração e a partilha características dos jogos sociais que potencializam o 

envolvimento de sentimentos como o altruísmo; iii) Fun: representa o componente de diversão 

inerente aos jogos, sobretudo os de entretenimento. Estes três elementos precisam estar 

presentes em sistemas ou atividades que apliquem a gamificação. 

 Em suma, a aprendizagem baseada em jogos digitais preconizada por Prensky (2001) 

e evoluída progressivamente por inúmeros pesquisadores, os quais se empenharam em 

desvendar aspectos positivos e negativos na adoção de games na educação (FROSI; 

SCHLEMMER, 2010; SAVI; ULBRICHT, 2008; VICTAL et al., 2015), precisa de novas 

contribuições e direcionamentos metodológicos que contemplem os dispositivos e jogos móveis 

como instrumentos para execução de temas geradores na prática experiencial de futuros 

professores. 

  

 3.4 A Interdisciplinaridade da Cidade 

 

Como possibilidade de tema gerador a ser trabalhado no processo de ensino e 

aprendizagem, Otero (2017) lança luz à interdisciplinaridade da cidade, devido às suas 

dinâmicas, relações e problemáticas intrínsecas na produção do espaço urbano, as quais 

permitem inúmeras abordagens que podem contribuir para a construção de múltiplos 

conhecimentos. A pesquisa de Portela e Cavalcanti (2016) aponta que na educação brasileira a 

cidade é vista e trabalhada de forma diferenciada pelas distintas áreas do conhecimento que 

compõem o currículo escolar. Estes, por sua vez, denominados Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), são divididos por etapas, sendo elas: Educação Infantil, Fundamental e 

Média, compondo a Educação Básica Brasileira (BRASIL, 1996). 

Especificamente sobre o Ensino Médio - segmento no qual são melhor aprofundados os 

aspectos relacionados à cidade - os documentos elaborados pelo MEC foram organizados da 
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seguinte forma: Parte I - Bases Legais; Parte II - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Parte 

III – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e; Parte IV - Ciências Humanas e 

suas Tecnologias (BRASIL, 2000). Estes, constituem os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (PCNEM). 

Particularmente, nas disciplinas de Geografia e Matemática, integrantes 

respectivamente das áreas do conhecimento das Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias e das Ciências Humanas e suas Tecnologias, é possível identificar fortes 

potencialidades interdisciplinares sobre os inúmeros aspectos que envolvem a cidade. 

Os PCNEM de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (BRASIL, 2000a) 

adotam a interdisciplinaridade na adequação e resolução de problemas do cotidiano da 

sociedade. Apresenta como sugestões, o trabalho com questões ambientais, hídricas, 

fornecimento de energia elétrica da localidade em que se vive, assim como questões econômicas 

ao abordar assuntos como inflação, taxas de juros, impostos, aplicações financeiras, entre outras 

questões sobre o consumo, trabalho e dinheiro (BRASIL, 2000a). Estas, mesmo que de forma 

indireta, incluem a cidade, a fim de que haja uma conscientização de eventuais problemas e 

soluções sobre a gestão da mesma. 

Já os PCNEM das Ciências Humanas e suas Tecnologias (BRASIL, 2000b), tratam a 

cidade de forma a desenvolver a criticidade. São estudadas as dimensões políticas, históricas, 

sociais e geográficas (BRASIL, 2000b). Entretanto, na Geografia a cidade é vista e trabalhada 

de forma mais abrangente. Esta, contempla estudos sobre o lugar, a paisagem, o território e a 

região (BRASIL, 2000b). 

Segundo Cavalcanti (2014), a Geografia busca entender, analisar e propor conhecimento 

sobre o espaço geográfico. Nessa mesma direção, Portela e Cavalcanti (2016) acrescentam que 

na Geografia a compreensão dialógica das relações políticas, sociais e econômicas visam 

ensinar para a cidadania, buscando a criticidade da interpretação dos acontecimentos que 

tangem a sociedade como um todo. Entretanto, Portela e Cavalcanti (2016) ponderam que o 

ensino sobre a cidade, suas relações, implicações e direito19, deve ter como foco a coletividade. 

Apesar das Ciências Humanas e, mais especificamente a Geografia, possuírem uma maior 

representatividade sobre a temática, os autores acreditam que: 

 

[...] uma única ciência não conseguirá dimensionar todas as particularidades que 

envolvem a cidade, mas cada área pode contribuir com seus saberes. Afinal, a 

                                                             
19 Em linhas gerais, Lefebvre (1986) define o direito à cidade como um direito de não exclusão da sociedade sobre 

as qualidades e benefícios da vida urbana. 
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interdisciplinaridade é um projeto complexo à medida que a sua efetivação dependerá 

da condescendência de profissionais a favor de uma aprendizagem una e que não vise 

apenas à inserção no mercado de trabalho, mas a uma vida em sociedade imbuída do 

projeto de cidadania (PORTELA; CAVALCANTI, 2016, p. 166-167). 

 

Sob o enfoque da interdisciplinaridade as competências gerais da BNCC (BRASIL, 

2017) as quais incluem as três etapas da Educação Básica, pontuam que é preciso exercitar a 

curiosidade intelectual, recorrendo às abordagens das múltiplas ciências de forma a integrar o 

conhecimento. Neste processo de construção do saber, assim como do fazer, deve-se incluir “a 

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 

elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 

tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas” (BRASIL, 2018, p. 9). 

Diante disso, defende-se que a participação dos mais diversos campos do conhecimento 

são de suma importância na formação de cidadãos críticos, bem como para a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária (OTERO, 2017). 
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4. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

 Este capítulo destina-se a abordar a natureza epistemológica da pesquisa, bem como os 

procedimentos metodológicos adotados para realizar a presente investigação. Além disso, 

apresentam-se os procedimentos burocráticos e estruturais para a efetivação do curso de 

capacitação proposto nos objetivos da pesquisa, assim como a trajetória da pesquisadora na 

coleta de dados sobre a realidade investigada. 

 A metodologia da presente pesquisa busca respaldo na abordagem qualitativa. Ludke e 

André (1986) relacionam a pesquisa qualitativa à obtenção de dados descritivos, “[...] obtidos 

no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o 

produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, 

p.13). Já Minayo (2001) considera que a pesquisa qualitativa trabalha com significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, que correspondem a um espaço mais profundo 

das relações, dos processos e dos fenômenos.  

 Considerando o contexto de desenvolvimento desta pesquisa, esta é classificada como 

pesquisa-formação. Inspirada nas abordagens de pesquisa-ação de Barbier (2007)20, o método 

pesquisa-formação é definido como sendo uma metodologia que contempla a possibilidade de 

mudança de práticas, bem como dos sujeitos em formação (JOSSO, 2004). Assim, a pessoa é 

ao mesmo tempo objeto e sujeito da formação (NÓVOA, 2004). Apesar de possuir traços 

semelhantes ao método pesquisa-ação educacional21 (TRIPP, 2005), a pesquisa-formação, 

como seu próprio nome já diz, considera sujeitos ainda em formação, seja inicial ou continuada, 

e não apenas professores já atuantes que visam aprimorar seu ensino (JOSSO, 2004). Ainda de 

acordo com Josso (2004), na pesquisa-formação, o pesquisador-formador, ao invés de 

distanciar-se para tentar controlar e explicar fenômenos, procura construir significados e 

sentidos, formar e transformar-se durante a ação da pesquisa. Clara em sua nomenclatura, a 

pesquisa-formação congrega a dimensão formativa como elemento potencial e primordial da 

investigação, da qual cada etapa é “[...] uma experiência a ser elaborada para que quem nela 

estiver empenhado possa participar de uma reflexão teórica sobre a formação e os processos 

por meio dos quais ela se dá a conhecer” (JOSSO, 2004, p. 113).  

                                                             
20 Para Barbier (2007, p.106) a pesquisa-ação “visa a mudança de atitudes, de práticas, de situações, de condições 

de produtos, de discursos [...]” 
21 “A pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o desenvolvimento de professores e 

pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o 

aprendizado de seus alunos [...]” (TRIPP, 2005, p. 445). 
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 Diante do exposto, a ideia de pesquisa-formação rompe com o distanciamento de 

lugares e de quem produz os conhecimentos. Neste processo de conhecimento, o investigador 

e os investigados se envolvem com o propósito de formação. É neste encontro e na partilha 

entre estes atores que o conhecimento é produzido, um conhecimento que se apoia na 

experiência existencial, cuja intensidade pode produzir conscientização e transformação 

(JOSSO, 1991). 

 Diante disso, propõe-se um conjunto de práticas formativas híbridas para a integração 

de conhecimentos teórico-práticos sobre o tema gerador, cidade. Para isto, serão adotados 

mobile games de entretenimento, aliados à perspectiva BYOD. As práticas formativas híbridas 

foram aplicadas por meio de um curso de capacitação destinado aos licenciandos de Geografia 

e Matemática do IFF. Cabe ressaltar que a escolha específica pelos cursos de Licenciatura 

mencionados, bem como pelo campo de pesquisa, emerge de inquietações da pesquisadora, 

sendo, esta, egressa do curso de Geografia do IFF.  

 Em tal Licenciatura a ausência de disciplinas formativas22
 práticas sobre ensino e 

tecnologia é marcante na matriz curricular do curso. Em contrapartida, a Licenciatura em 

Matemática do mesmo instituto, possui em sua matriz curricular disciplinas específicas 

que buscam instrumentalizar23 os futuros professores para o uso pedagógico de tecnologias 

digitais. Essas duas realidades antagônicas na mesma instituição de ensino, formam professores 

para atuar nos mesmos campos educacionais, porém com conhecimentos intrínsecos 

diferenciados. Portanto, a partir dessa inquietação, a pesquisadora considera que, ao unir de 

forma interdisciplinar as duas áreas, novos conhecimentos poderão ser construídos e 

partilhados, além de fornecer subsídios de formação sobre metodologias, uso de TDIC, com 

ênfase nos mobile games, e práticas que suportem os dispositivos móveis, os quais não foram 

encontrados na matriz curricular dos dois cursos de interesse da pesquisadora. 

 Além disso, outros aspectos foram considerados na escolha das Licenciaturas 

participantes da pesquisa, como a associação de conteúdos a serem melhor elucidados por meio 

                                                             
22 O curso possui apenas uma disciplina teórica que inclui tecnologia, denominada: “Contexto social: Educação 

Trabalho e Tecnologias”. O resumo da ementa pontua os conteúdos da seguinte forma: A educação brasileira em 

uma perspectiva histórica. O mundo do trabalho, suas metamorfoses no século XX e a organização do trabalho 

escolar. A revolução da tecnologia da informação e a cultura digital. Mediação pedagógica: da tecnologia 

educacional à comunicação educativa (DIRLIC, s. d.). 
23Assim como na Geografia, a disciplina teórica “Contexto social: Educação, Trabalho e Tecnologias” está 

presente na matriz curricular da Licenciatura em Matemática. Entretanto, o curso de Matemática disponibiliza 

disciplinas práticas sobre tecnologias, como: “Educação Matemática e Tecnologias I e II”, que discutem:  

“Tecnologias de Informação e Comunicação na educação. Políticas públicas para Informática Educativa. Práticas 

com Softwares Educacionais para auxiliar a construção de conhecimentos matemáticos. Avaliação de Softwares 

Educacionais. A Internet como tecnologia para construção de conhecimentos” (DIRLIC, 2016). 
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dos mobile games de gestão e construção de cidades e a disponibilidade de mais de um turno 

livre por parte dos licenciandos, ou seja, não sendo permitidos cursos com matriz curricular 

integral. Cabe ressaltar que os conhecimentos construídos a partir das experiências realizadas 

durante o curso de capacitação poderão ser aplicados durante o campo de estágio curricular dos 

licenciandos, participantes da pesquisa, ou em futuras práticas pedagógicas dos mesmos, 

porém, esta pesquisa não possui como objetivo acompanhar as futuras aplicações dos conceitos, 

métodos e recursos digitais apresentados no curso em questão. 

Tendo fornecido uma visão geral do tipo de pesquisa que foi realizada, descreve-se, nas 

seções seguintes, o procedimento metodológico de cada etapa promovida, bem como as técnicas 

de coleta de dados adotadas. 

 

4.1 Detalhamento da Proposta Interdisciplinar 

 

O conjunto de práticas formativas híbridas (presenciais e a distância), realizadas 

de forma interdisciplinar, assumiu o formato de curso de capacitação, sendo promovido pelo 

Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) e, experienciado de forma voluntária, pelos licenciandos 

em Geografia e Matemática do IFF, matriculados a partir do 2º período24. As práticas formativas 

presenciais ocorreram em três encontros realizados em um dos laboratórios de informática do 

IFF, cedido para a execução da pesquisa. A etapa presencial destinou-se à capacitação dos 

futuros professores para construção de conhecimentos teórico-práticos sobre metodologias 

ativas de ensino e possibilidades pedagógicas a partir do uso de TDIC, com ênfase nos mobile 

games de gestão e construção de cidades virtuais. Considera-se que os conhecimentos 

adquiridos e/ou aprofundados na etapa formativa presencial, foram necessários para a execução 

da etapa seguinte. 

Na etapa posterior, a distância, destinou-se à jogabilidade dos licenciandos em seus 

próprios dispositivos, em tempos e espaços flexíveis, correspondendo ao terceiro e quarto 

objetivos específicos desta pesquisa. O detalhamento dos assuntos abordados e praticados 

nos encontros presenciais, bem como as ações referentes à etapa de jogabilidade a distância 

serão melhor detalhados na seção 4.2.  

                                                             
24 Esta especificação está relacionada ao maior conhecimento sobre suas respectivas Licenciaturas por parte dos 

licenciandos, devido ao fato de já possuírem um semestre de envolvimento com a Licenciatura que cursam. 
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A proposta do curso de capacitação teve o consentimento e interesse das coordenações 

dos cursos de Licenciatura em Geografia e Matemática (APÊNDICE A) do IFF, bem como o 

apoio da Diretoria de Ensino Superior das Licenciaturas do IFF, instância essa, que foi 

antecipadamente informada do objetivo do trabalho proposto, da metodologia a ser utilizada, 

público alvo da pesquisa, estrutura e programa do curso de Pós-Graduação em Cognição e 

Linguagem (UENF). O curso foi intitulado: ‘Interdisciplinaridade, Ensino e Tecnologia por 

meio de Mobile Games de Entretenimento’, conforme apresentado no cartaz de divulgação 

(Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apesar de possuir uma nomenclatura que enfatiza os mobile games, o curso também 

abarca outros princípios norteadores, como a interdisciplinaridade, o ensino e outras tecnologias 

digitais, além dos mobile games. Neste sentido, diversas TDIC foram adotadas ao longo das 

etapas do curso, tais recursos e abordagens são aprofundados no capítulo 5 desta dissertação. 

Dessa forma, permitiu-se que os futuros professores pudessem visualizar a utilização, a 

Figura 3. Cartaz de divulgação do curso. 

Fonte. Elaboração Própria. 
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integração e a apropriação (GOMES, 2018) desses recursos como instrumentos didáticos e/ou 

avaliativos. Possibilitou-se, assim, a conversão das práticas que antes eram idealizadas de modo 

tradicional, por meio da utilização de materiais impressos e abordagens puramente teóricas, 

para práticas mais atualizadas que possam despertar a participação, a colaboração e o 

protagonismo discente. Além disso, com a utilização de diversificadas TDIC teve-se a 

oportunidade de mostrar na prática que existem outras formas de adoção de tecnologias digitais, 

além dos comumente utilizados, como: PowerPoint, vídeos disponíveis no Youtube, imagens 

do Google, entre outros, os quais instrumentalizam a aula mas pouco promovem o ‘saber-fazer’ 

proveniente da própria prática dos estudantes.  

 Cunhado nas abordagens de Nóvoa (2009), o curso considerou - tanto na etapa 

presencial, quanto na etapa à distância – o trabalho coletivo e a colaboração. Para o autor 

supracitado, na formação de professores, é preciso ser levado em consideração a possibilidade 

de transformar as experiências coletivas em conhecimento profissional, investigando e 

propondo possíveis alternativas, a partir das inquietações, dúvidas, entre outros, a fim de que 

enxerguem novas possibilidades e transformem suas práticas. Portanto, o curso de capacitação 

aqui proposto e realizado, nada mais é, do que uma formação extracurricular que agrega novas 

possibilidades e conhecimentos que, por muitas vezes, são secundários ou não contemplados 

de forma abrangente nos cursos de Licenciatura. Nesta direção, Moran (2004) destaca que é 

importante que o professor em qualquer tempo/espaço de sua formação, aprenda a dominar os 

saberes tecnológicos, pois “[...] estão trazendo novos desafios pedagógicos para as 

universidades e escolas. Os professores, em qualquer curso, precisam aprender a gerenciar 

vários espaços e a integrá-los de forma aberta, equilibrada e inovadora” (MORAN, 2004, p. 8). 

 Destarte, foram ofertadas 30 vagas para participação do curso híbrido25, sendo 15 vagas 

para a Licenciatura em Geografia e 15 vagas para a Licenciatura em Matemática. O período de 

execução do curso, contemplando a etapa presencial e a distância, efetivou-se de julho a 

setembro de 2018. Já o certificado de participação (APÊNDICE G), emitido aos licenciandos 

participantes e concluintes de todas as etapas do curso, teve como carga horária total 50h, sendo: 

 

 Práticas formativas presenciais: 12h (4h por encontro); 

 Jogabilidade a distância, interação por meio das redes sociais virtuais (Facebook 

e WhatsApp) e registros no diário virtual de campo26: 38h 

                                                             
25 O processo de inscrição e seleção dos participantes será aprofundado na seção 4.4. 
26A definição e finalidade dos diários virtuais de campo serão explicados na seção 4.3. 
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Cabe ressaltar, que as atividades desenvolvidas não geraram ônus para a instituições 

envolvidas ou para os licenciandos participantes, uma vez que utilizou-se a infraestrutura do 

IFF, como os computadores de um laboratório de informática nos dois primeiros encontros 

presenciais e a rede WiFi para conexão nos próprios dispositivos móveis dos participantes do 

curso de capacitação. 

Conforme o esquema de dissertação apresentado na seção 2.3 do capítulo 2 desta 

dissertação, as etapas de execução do curso híbrido, foram organizadas sequencialmente, da 

seguinte forma: i) Processo de inscrição e seleção de participantes, assim como a realização do 

levantamento de dados que se constituem como diagnóstico do uso de TDIC e metodologias 

ativas de ensino nas Licenciaturas de Geografia e Matemática do IFF. No entanto, esclarece-se 

que a elaboração desse diagnóstico foi uma contribuição adicional, não prevista inicialmente 

na concepção do projeto de pesquisa. A apresentação e resultados deste diagnóstico estão 

presentes na seção 4.5; ii) Práticas formativas presenciais, as quais foram realizadas por meio 

de três encontros a fim de construir diferentes habilidades e competências para a execução da 

etapa seguinte; iii) Práticas a distância, momento de execução das abordagens disseminadas na 

etapa presencial. O Quadro 2 elenca e detalha as etapas e ações pertencentes ao curso de 

capacitação híbrida. 

Quadro 2. Organização e detalhamento das etapas do curso de capacitação. 

Etapas Ações Detalhamento  

Etapa 1: 

Processo de 

inscrição 

Processo de inscrição. A pesquisadora esteve presente nas turmas dos 

cursos de Licenciatura em Geografia e 

Matemática do IFF, apresentando a proposta 

do curso e os benefícios do mesmo para 

formação dos licenciandos, enfatizando os 

conhecimentos a serem adquiridos, bem como 

a certificação com uma alta carga horária a ser 

aproveitada como Atividade Acadêmico-

Cientifico-Cultural27 (AACC), exigida nos 

cursos de Licenciatura do IFF. Apresentadas a 

pesquisa e proposta do curso de capacitação ao 

referido público alvo, os interessados se 

inscreveram por meio de um formulário digital.  

                                                             
27 “A Prática Profissional dos Cursos de Licenciatura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Fluminense campus Campos Centro, entendida como reflexão-ação-reflexão sobre a atividade profissional do 

magistério, constitui parte integrante e obrigatória do Currículo e perfaz o total de, no mínimo, 1.000 horas, assim 

descritas: (a) Prática como componente curricular (400 horas) - atividades teórico-práticas desenvolvidas 

durante o curso, desde o 1.º período. (b) Estágio Curricular Supervisionado (400 horas) - condição básica para 

a conclusão do curso, sendo operacionalizado a partir da segunda metade do curso, de acordo com o número de 

períodos letivos definidos no Projeto Pedagógico de cada Curso. (c) Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 

- AACC - (200 horas) - com vistas à formação acadêmica e pedagógica do licenciando” (DIRLIC, s.d.).  
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Diagnóstico sobre os conhecimentos 

metodológicos e uso de TDIC nas 

respectivas Licenciaturas.  

 

 

A fim de verificar se os inscritos no curso 

possuem conhecimentos prévios sobre 

metodologias de ensino e uso de TDIC, bem 

como avaliam seus respectivos cursos de 

Licenciatura nesses quesitos, foi elaborado um 

questionário diagnóstico, tendo o interesse de 

analisar a percepção dos licenciandos sobre a 

realidade das Licenciaturas de Geografia e 

Matemática no que concerne aos aspectos 

intrínsecos ao ensino contemporâneo. No 

entanto, esclarece-se que essa elaboração foi 

uma contribuição adicional, não prevista 

inicialmente, mas que culminou como respaldo 

para efetivação do curso a partir dessas duas 

Licenciaturas com realidades curriculares 

pedagógicas antagônicas no que diz respeito a 

habilidades e competências para o ensino no 

século XXI. 

Processo de seleção de participantes a 

partir dos pré-requisitos exigidos para a 

prática do curso. 

 

A seleção dos participantes se deu a partir do 

preenchimento de pré-requisitos mínimos, 

sendo estes: i) - Ser licenciando ou licencianda 

de Geografia ou Matemática cursando o 2º 

período em diante; ii) Possuir um smartphone, 

tablet ou outro dispositivo móvel com acesso à 

internet e no mínimo 200MB de memória de 

armazenamento disponível para instalação do 

jogo; iii) Ter disponibilidade de tempo para 

execução das etapas do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2: 

Práticas formativas 

presenciais 

Encontro 1 – Ferramentas sociais de 

interação virtual e suas 

potencialidades educativas. 

O primeiro encontro teve como propósito 

apresentar as ferramentas sociais virtuais, 

Facebook e Whatsapp, como alternativas de 

ampliação dos espaços de ensino e 

aprendizagem, possibilitando a interação e a 

integração social do conhecimento.  

Encontro 2 - A construção de diários 

virtuais de campo como instrumento 

de registro e reflexão no processo de 

ensino e aprendizagem. 

O segundo encontro corroborou para a criação 

de portfólios digitais, concebidos na pesquisa 

como diários virtuais de campo. Este 

instrumento foi utilizado para acompanhar e 

registrar a evolução da jogabilidade dos mobile 

games na etapa posterior. O diário virtual de 

campo destinou-se a registrar fatos ocorridos e 

sentimentos inerentes aos acontecimentos 

relacionados ao jogo sob o ponto de vista 

interdisciplinar entre Geografia e Matemática. 

Dessa forma, todas as dificuldades, facilidades, 

dúvidas, surpresas e conquistas no jogo foram 

registradas neste instrumento. Para tanto, a 

construção dos diários virtuais de campo foi 

realizada por meio da ferramenta Google 

Sites28. Neste encontro, também foram 

potencializados os conhecimentos sobre ensino 

híbrido.  

                                                             
28 Ferramenta gratuita a qual permite a criação de sites completos usando modelos prontos que poderão ser 

adaptados conforme a criatividade do usuário.  
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Encontro 3 – Mobile Games sob a 

perspectiva BYOD: construindo 

cidades na tela do seu dispositivo 

móvel. 

O último encontro destinou-se a apresentação 

da perspectiva Byod como estratégia de m-

learning, Foram dialogados e problematizados 

o uso de jogos na educação, possibilidades 

metodologicamente ativas, com ênfase na 

aprendizagem baseada em jogos digitais e os 

potenciais interdisciplinares da temática 

geradora cidade. Por fim, as duplas buscaram 

nas lojas virtuais dos sistemas operacionais de 

seus respectivos dispositivos móveis, testaram 

e escolheram um mobile game de gestão e 

construção de cidades virtuais por dupla a ser 

utilizado na etapa a distância. 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 3: 

 Práticas a distância 

Jogabilidade interdisciplinar. Esta seção está relacionada à execução prática 

dos licenciandos no ato do jogar. Ao jogar a 

distância o mobile game escolhido no terceiro 

encontro presencial, os participantes tinham 

como missão vislumbrar possibilidades 

pedagógicas no jogo de entretenimento 

escolhido, além de idealizar práticas 

interdisciplinares entre Geografia e 

Matemática, envolvendo a temática cidade. 

Interação nas ferramentas sociais 

digitais. 

Ao jogar o mobile game escolhido pela dupla, 

os participantes poderão interagir por meio dos 

grupos nos ambientes sociais virtuais 

(Facebook e Whatsapp), criados pela 

pesquisadora-formadora. Por meio desses 

grupos os participantes irão compartilhar suas 

dúvidas e trocar informações e materiais 

referentes aos jogos, além de compartilhar 

conquistas e progressos etc. 

Diários virtuais de campo Os diários virtuais de campo foram criados no 

segundo encontro presencial e preenchidos 

conforme a jogabilidade na etapa a distância. 

Os diários foram montados em dupla, sendo 

esta, constituída por um integrante de cada 

Licenciatura. A dupla interdisciplinar irá 

necessitar dialogar e realizar os registros no 

diário virtual de campo destacando os avanços 

individuais no jogo, as possibilidades 

pedagógicas interdisciplinares vislumbradas 

em cada momento e a concepção da dupla 

sobre a perspectiva BYOD adotada na etapa a 

distância do curso. 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

4.2 Diários Virtuais de Campo 

 

Utilizou-se este instrumento a fim de registrar as percepções, as observações, os 

comentários e as reflexões identificadas durante a etapa a distância ao que se refere a 
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jogabilidade dos mobile games escolhidos pelos licenciandos, além das possibilidades 

pedagógicas interdisciplinares e a perspectiva BYOD, como estratégia de m-learning. Cada 

dupla terá a missão de elaborar um diário virtual de campo, o qual foi ensinado no segundo 

encontro da etapa de práticas formativas presenciais. Contudo, o preenchimento das seções do 

diário virtual foi realizado à distância no período de jogabilidade.  

O diário virtual de campo possibilitará exercitar o hábito de observar com atenção, 

descrever com precisão, refletir sobre acontecimentos na virtualidade do jogo e suas 

possibilidades interdisciplinares, além de manter um registro cronológico dos acontecimentos. 

Para Lewgoy e Arruda (2004), o diário de campo é como um:  

 

[...] documento que apresenta tanto um `caráter descritivo analítico', como também 

um caráter investigativo e de sínteses cada vez mais provisórias e reflexivas', ou seja, 

consiste em uma fonte inesgotável de construção, desconstrução e reconstrução do 

conhecimento profissional e do agir através de registros quantitativos e qualitativos 

(LEWGOY; ARRUDA, 2004, p. 123-124).    

Neste diário os licenciandos relatam todas as observações, acontecimentos, as relações 

verificadas e suas experiências pessoais na virtualidade do jogo durante as investigações e 

proposições interdisciplinares em campo. Considera-se que os diários virtuais de campo são 

essenciais para fundamentar o registro da percepção dos licenciandos sob os aspectos que 

envolvem a pesquisa, de modo a ajudar a triangular os dados dos experimentos e a subsidiar 

reflexões acerca do que foi coletado em conjunto com outras técnicas utilizadas para 

compreender o fenômeno aqui estudado. 

4.3 Triangulação de Dados 

  

A triangulação de dados é usada como alternativa à validação e é uma técnica muito 

utilizada nas Ciências Sociais (DENZIN; LINCOLN, 1994). Esta possibilidade combina 

diferentes perspectivas metodológicas e materiais empíricos. A triangulação na pesquisa 

qualitativa visa aumentar o rigor, a amplitude e a credibilidade dos resultados encontrados. 

Para O'Donoghue e Punch (2003), a triangulação de dados consiste em um método de 

cruzamento de dados de diferentes fontes para procurar regularidades nos dados da pesquisa. 

Já Cohen, Manion e Morrison (2010) dizem que a triangulação visa mapear, ou explicar mais 

detalhadamente, a riqueza e a complexidade do comportamento humano, estudando mais de um 

ponto de vista. 

Nesta pesquisa, a triangulação de dados será feita por meio das interações nas redes 

sociais virtuais, diários virtuais de campo e questionário semiaberto pós curso de capacitação. 
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Todos esses quesitos aqui identificados irão servir de insumo para a triangulação em questão e 

distanciamento da subjetividade da pesquisadora. Os dados coletados serão analisados de 

acordo com o referencial teórico adotado neste trabalho. 
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5. CURSO DE CAPACITAÇÃO HÍBRIDA 

 

Neste capítulo, são apresentadas as considerações sobre a execução do curso híbrido: 

‘Interdisciplinaridade, Ensino e Tecnologia por Meio de Mobile Games de Entretenimento’, 

ministrado pela pesquisadora desta dissertação, numa perspectiva de formação e reflexão por 

meio das práticas experienciadas pelos licenciandos de Geografia e Matemática do IFF, 

participantes da pesquisa.  

Sendo assim, são relatados e analisados nas seções seguintes, todos os momentos que 

constituem o processo de inscrição e seleção dos licenciandos participantes do curso, a 

percepção dos licenciandos sobre o uso de TDICs e metodologias ativas em seus referidos 

cursos de Licenciatura e, por fim, a execução das etapas formativas do curso híbrido em 

questão.  

 

5.1 Processo de Inscrição e Seleção de Licenciandos Participantes do Curso de 

Capacitação 

 

 A proposta do curso de capacitação foi disseminada e apresentada em todas as turmas 

das licencianturas em Geografia e Matemática do IFF, a partir do segundo período, bem como 

a divulgação do mesmo em cartazes espalhados pela instituição e nas redes sociais virtuais. 

Para se inscreverem no curso, os interessados preencheram um formulário29 elaborado no 

Google Forms.  

Como abordagem inicial e explicativa, o formulário de inscrição esclarece o objetivo, a 

justificativa, a estrutura do curso e os pré-requisitos para participação. Os licenciandos foram 

selecionados conforme ordem de inscrição, preenchimento de todos os pré-requisitos e 

disponibilidade de turno compatível com a maioria dos inscritos no curso. Ultrapassando o 

limite de vagas e se enquadrando a todos os pré-requisitos estabelecidos, o licenciando ou 

licencianda foi automaticamente inserido(a) na lista de espera do curso de capacitação. 

Ainda no corpo explicativo do formulário de inscrição, os interessados foram 

notificados que ao se inscreverem no curso de capacitação, o licenciando ou licencianda estaria 

aceitando participar como voluntário ou voluntária em uma pesquisa. Apesar de notificado no 

formulário de inscrição, após a seleção dos participantes, os mesmos receberam e assinaram o 

                                                             
29 Disponível em: https://goo.gl/4ZVsDR . 

https://goo.gl/4ZVsDR
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B) e o Termo de Uso de Imagem e 

Afins (ANEXO A). 

Houve grande aceitação por parte dos licenciandos de Geografia e Matemática, assim 

como o interesse de participação dos demais alunos de outras Licenciaturas e professores do 

IFF. Todavia, respeitando os objetivos da pesquisa, não foram abertas exceções para 

participação de outros públicos no curso de capacitação. Foram 91 inscritos no curso 

‘Interdisciplinaridade, Ensino e Tecnologia por meio de Mobile Games de Entretenimento’, 

dentre estes, 60 licenciandos de Geografia e, 31 licenciandos de Matemática. 

No formulário de inscrição, três perguntas foram cruciais para o planejamento e 

efetivação do curso, sendo estas: i) Turno disponível para realização dos encontros presenciais; 

ii) Tipo de acesso à internet do dispositivo móvel do licenciando; iii) Sistema operacional do 

dispositivo móvel do licenciando. 

A pergunta sobre a disponibilidade de turno dos licenciandos para realização das 

encontros da etapa presencial, teve o propósito de saber qual o turno de preferência da maioria 

dos inscritos. A partir da resposta dos mesmos (Gráfico 1), o turno da tarde foi escolhido e o 

laboratório de informática foi reservado para a realização da etapa presencial. 

 

Gráfico 1. Disponibilidade de turno dos licenciandos inscritos no curso para realização dos 

encontros presenciais. 

 

Fonte. Elaboração Própria. 

 

 Na pergunta sobre o tipo de conexão à internet do dispositivo móvel do licenciando, 

tendo como opções de resposta: 3 ou 4G (dados móveis) e Wi-Fi; Apenas 3 ou 4G (dados 

móveis) ou apenas Wi-Fi; a maior parte dos licenciandos inscritos no curso possuía acesso 3 ou 



60 
 

 
 

4G e Wi-Fi (Gráfico 2). Esta pergunta ajudou a planejar o terceiro encontro presencial e a etapa 

a distância. 

Gráfico 2. Tipo de conexão à internet do dispositivo móvel dos licenciandos inscritos no curso 

Fonte. Elaboração Própria. 

Por fim, a pergunta sobre o sistema operacional do dispositivo móvel do licenciando, 

destinou-se a verificar se teria algum sistema operacional pouco popular – no caso Windowns 

Phone - para a instalação dos mobile games e outros aplicativos idealizados para a execução do 

curso. O Gráfico 3 retrata que a maioria dos licenciandos inscritos possuía dispositivos móveis 

com o sistema operacional Android e, em segundo lugar iOS. 

Gráfico 3. Sistema operacional dos dispositivos móveis dos licenciandos inscritos no curso 

Fonte. Elaboração Própria. 
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 Após a seleção de licenciandos a partir dos critérios já expostos, o laboratório de 

informática foi reservado para as tardes das sextas-feiras dos dias: 20/07/2018 para realização 

do primeiro encontro presencial; 27/07/2018 para a realização do segundo encontro e 

03/08/2018 para a realização do terceiro encontro presencial. A relação de participantes e lista 

de espera foram divulgadas nas redes sociais virtuais, bem como disseminadas por e-mail a 

todos os inscritos no curso. Em seguida, a pesquisadora entrou em contato com os selecionados 

para a confirmação da presença dos mesmos nas datas destinadas à etapa presencial. Neste 

momento, houve cinco desistentes da Matemática e nove da Geografia, devido a não 

disponibilidade de comparecimento em uma ou mais datas da etapa formativa presencial. A 

partir da desistência dos licenciandos, a lista de espera foi acionada respeitando os critérios de 

seleção. 

 Selecionados e confirmados, após o início do curso não houve desistências, todos os 

trinta participantes permaneceram até o fim de todas as etapas do curso ‘Interdisciplinaridade, 

Ensino e Tecnologia por meio de Mobile Games de Entretenimento’. 

 

5.2 Percepção dos Licenciandos sobre os Conhecimentos Metodológicos e Uso de 

TDIC nos Respectivos Cursos 

 

Conforme ressaltado anteriormente, o diagnóstico sobre as percepções dos licenciandos 

de Geografia e Matemática do IFF sobre os conhecimentos metodológicos e uso de TDIC nos 

respectivos cursos de licenciantura, trata-se de uma contribuição adicional, não prevista 

inicialmente. Porém, considera-se necessária tal contribuição a fim de conhecer o perfil dos 

licenciandos inscritos no curso de capacitação, bem como serve de respaldo para efetivação do 

curso proposto, considerando a percepção dos licenciandos de realidades curriculares 

antagônicas no que diz respeito às habilidades e competências para o ensino no século XXI.  

Dessa forma, a princípio, pretendia-se coletar dados que permitissem identificar as 

características dos dois cursos sobre a temática em questão, a partir da visão de todos os 

licenciandos dos cursos interessados por esta pesquisa. Para tanto, foi elaborado um 

questionário impresso30 entregue a todos os alunos de Geografia e Matemática do IFF, porém, 

                                                             
30 O questionário elaborado com as respostas tabuladas encontra-se disponível nos APÊNDICES C e D. Dessa 

forma, o APÊNDICE C, contém os registros das respostas tabuladas referentes aos licenciandos de Geografia e, o 

APÊNDICE D, contém os registros das respostas tabuladas referentes aos licenciandos de Matemática. 
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diante do baixo retorno decidiu-se considerar somente a percepção dos inscritos no curso 

‘Interdisciplinaridade, Ensino e Tecnologia por meio de Mobile Games de Entretenimento’. 

Portanto, a seguir são apresentados os resultados dos 91 questionários respondidos pelos 

inscritos no curso de capacitação, sendo, 60 questionários referentes aos inscritos do curso de 

Licenciatura em Geografia e 31 questionários referentes aos inscritos do curso de Licenciatura 

em Matemática. As respostas dos inscritos das duas Licenciaturas foram analisadas 

paralelamente, a fim de realizar um comparativo entre o perfil de ambas sobre as habilidades e 

competências estimuladas nos respectivos cursos ao que se concerne o ensino, os métodos e 

usos de TDIC, a partir da visão dos licenciandos inscritos no curso de capacitação. 

Cabe ressaltar que os dados aqui apresentados não correspondem à totalidade de opinião 

de todos os alunos dos respectivos cursos de Licenciatura. Entretanto, a partir destes dados, é 

possível esboçar os anseios e aflições dos licenciandos que se interessaram pelas temáticas do 

curso de capacitação, recorrendo ao mesmo, a fim de conhecerem novas possibilidades de 

ensino que visam ultrapassar os métodos e abordagens tradicionais. 

Destarte, logo de início, percebe-se o grande interesse dos licenciandos de Geografia no 

curso de capacitação em questão, possuindo aproximadamente o dobro de inscritos se 

comparado ao curso de Matemática. A justificativa desse interesse pode ser associada as 

diversificadas respostas dos itens 10 e 10.1 (APÊNDICE C). De maneira geral, os licenciandos 

em Matemática indicaram satisfação em possuírem disciplinas formativas específicas para o 

uso de tecnologias digitais no ensino de Matemática. 

Referente ao sexo biológico, a maioria dos interessados no curso de capacitação em 

ambos os cursos de Licenciatura foram mulheres. Entretanto, no curso de Geografia a procura 

foi acirrada entre os dois sexos (Gráfico 4), já na Matemática a procura do sexo feminino foi o 

dobro do sexo masculino (Gráfico 5). 

Gráfico 4. Geografia – sexo biológico.  

Fonte. Elaboração Própria. 

 

Gráfico 5.  Matemática – sexo biológico. 

Fonte. Elaboração Própria. 
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A faixa etária dos inscritos no curso também foi similar, mais da metade dos inscritos, 

tanto da Geografia, quanto da Matemática, são jovens de 18 a 24 anos (Gráficos 6 e 7). Portanto, 

percebe-se que esta nova geração de professores está cada vez mais interessada em métodos, 

técnicas e recursos que dialoguem não apenas com as expectativas dos alunos, mas também 

destes novos professores, os quais cresceram inseridos no mundo digital, ainda que de forma 

menos ostensiva.

Gráfico 6. Geografia – faixa etária.  

Fonte. Elaboração Própria. 

Gráfico 7. Matemática – faixa etária. 

Fonte. Elaboração Própria. 

 Em relação ao período referente ao semestre 2018.1 em que se encontram matriculados 

os licenciandos interessados no curso de capacitação, percebe-se uma adesão mista no curso de 

Geografia e, uma adesão acentuada do 7º período do curso de Matemática, conforme 

apresentado nos Gráficos 8 e 9, respectivamente. 

Gráfico 8. Geografia – período.  

Fonte. Elaboração Própria. 

Gráfico 9. Matemática – período. 

Fonte. Elaboração Própria.
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No que se refere aos dispositivos móveis dos inscritos no curso de capacitação para a 

aplicação da perspectiva BYOD mais da metade de ambos os cursos de Licenciatura possuíam 

smartphone, conforme demonstrado nos gráficos a seguir. 

Gráfico 10. Geografia – dispositivo móvel. 

Fonte. Elaboração Própria. 

Gráfico 11. Matemática – dispositivo móvel.  

Fonte. Elaboração Própria.

 Quando perguntados se o dispositivo móvel do licenciando permite baixar jogos ou 

outros aplicativos, apenas 5% dos licenciandos de Geografia disseram que não. Já na Matemática, 

todos os dispositivos móveis dos licenciandos permitem o download e instalação de jogos e 

outros aplicativos. 

A partir da pergunta de número seis iniciam-se os questionamentos sobre as percepções 

dos licenciandos em relação aos aspectos que envolvem tecnologias digitais, metodologias e 

prática docente nos respectivos cursos de formação de professores. Foi perguntado se um 

dispositivo móvel, como o smartphone ou tablet, pode ser usado no processo de ensino-

aprendizagem. Apenas três licenciados, sendo estes do curso de Geografia, responderam que 

não, os demais afirmaram ser possível utilizar tais recursos na educação. 

Em seguida, foi solicitada a justificativa do item anterior em forma de resposta aberta. 

Todos os relatos estão disponíveis nos APÊNDICES C e D. Alguns relatos com contribuições 

distintas das demais, são expostos no Quadro 3. Ressalta-se que tanto nas justificativas 

positivas, quanto negativas, a numeração que se encontra em frente de cada resposta 

corresponde à numeração das respostas dos participantes ordenadas em seu respectivo anexo. 
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Quadro 3. Justificativas distintas sobre a possibilidade de se usar dispositivos móveis na educação. 

GEOGRAFIA (APÊNDICE C) 

JUSTIFICATIVAS POSITIVAS JUSTIFICATIVAS NEGATIVAS 

10. Tem maior acesso a conteúdos específicos com mais 

precisão e rapidez. 

 

08. Pois podem tirar o foco das aulas. 

11. Vivemos num mundo globalizado e no meio técnico-

científico-informacional, portanto é super válido usar 

como ferramenta de ensino um mecanismo que 

praticamente todas as pessoas possuem acesso.   

 

34. Professores não são capacitados para utilizar tais 

aplicativos. Denominando-os como “inimigos” da 

sala de aula.  

 

12. Como auxílio para pesquisa e economia de papel, 

realizando atividades através do smartphone.  

 
15. Como sou deficiente, uso diariamente a tecnologia 

para aprendizagem.  

 
38. Em Geografia o dispositivo móvel nos permite ter 

contato visual com coisas, paisagem e realidades que as 

técnicas tradicionais não nos permite alcançar.  

 

MATEMÁTICA (APÊNDICE D) 

JUSTIFICATIVAS POSITIVAS JUSTIFICATIVAS NEGATIVAS 

8. Porque a grande maioria dos alunos possuem 

smartphone e estão o tempo todo conectados.  

 

 

 

 

 

Não houve justificativas negativas 

14. Funcionam como agente facilitador da aprendizagem 

quando utilizado da forma correta. 

 

15. A tecnologia tem estado mais presente no cotidiano 

de todos os alunos. Com isso, usá-los a favor da 

aprendizagem pode ser um diferencial.  

 

28. Já que podemos utilizá-lo como uma ferramenta de 

ensino. Com o intuito de auxiliar o professor em um 

conteúdo específico além de possibilitar a motivação dos 

alunos para aprender através de uma plataforma 

dinâmica e visual favorecendo a visualização de 

conteúdos. Ao trabalharmos com os alunos um conteúdo 

utilizando um dispositivo móvel estamos aproximando a 

prática docente com a realidade diária do educando 

(visto que a maioria dos alunos utiliza esse recurso 

diariamente). 

 

30. Vivemos em uma realidade altamente tecnológica, 

então ter um auxílio tecnológico durante uma aula 

desperta um maior interesse no aluno 

Fonte. Elaboração Própria 

Em geral, as justificativas enfatizavam a popularização dos dispositivos móveis, os 

quais podem ser utilizados como artefatos didáticos quando utilizados de maneira correta. Os 

licenciandos consideram que os dispositivos móveis podem promover a motivação e o interesse 

dos alunos já que os mesmos se mantem conectados em grande parte do dia. Além disso, foi 
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identificado em algumas respostas que o uso dos dispositivos móveis na educação pode romper 

com as aulas tradicionais, alterando a dinâmica das atividades e contribuindo para a pesquisa 

devido à facilidade e à agilidade de acesso à informação. Os licenciandos também relataram 

experiências próprias em que adotaram os dispositivos móveis para seu próprio aprendizado. 

Um dos casos que chamou a atenção, foi o relato de número 15 do curso de Geografia 

(APÊNDICE C). Este, ressalta que por ser deficiente as tecnologias auxiliam a aprendizagem 

do mesmo. Contudo, o licenciando ou licencianda, não mencionou o tipo de deficiência que 

possui. 

A pergunta seguinte, buscou identificar se o licenciando, inscrito no curso de 

capacitação, já utilizou alguma tecnologia digital no processo de ensino e aprendizagem durante 

sua graduação. As respostas revelam que 54 licenciandos em Geografia e todos os licenciandos 

em Matemática afirmaram que já tiveram contato com algum tipo de tecnologia digital durante 

a graduação. Apenas seis licenciandos da Geografia consideram que não tiveram contato com 

tecnologias digitais durante a graduação. 

A fim de identificar quais tecnologias digitais os licenciandos já utilizaram durante a 

graduação, foram apresentadas algumas opções de tecnologias digitais para que marcassem 

uma ou mais opções conforme sua experiência na utilização das mesmas durante a graduação. 

O Gráficos 12 e 13 mostram que nas duas Licenciaturas o uso de tecnologias digitais de 

apresentação de slides como o Power Point, Prezi, entre outros, eram as mais utilizadas. 

Tecnologias comuns em aulas teóricas, seminários e afins. Contudo, muito próximo às 

apresentações, os licenciandos de Matemática também indicaram o uso de ambientes virtuais 

de aprendizagem. Percebe-se também, nas duas Licenciaturas que os games eram as tecnologias 

digitais menos utilizadas no processo de ensino e aprendizagem durante a graduação dos 

mesmos.  
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Gráfico 12. Geografia - uso de tecnologias digitais durante a graduação 

 

Fonte. Elaboração Própria. 

 

Gráfico 13. Matemática - uso de tecnologias digitais durante a graduação 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte. Elaboração Própria. 

 

A partir disso, foi perguntado se os licenciandos jogam games em seus dispositivos 

móveis. Com um resultado bem próximo entre os que jogam e não jogam, a maior parte dos 

licenciandos em Geografia não costuma realizar esse tipo de atividade (Gráfico 14). Porém, a 

diferença entre os que não jogam e os que jogam games em seus dispositivos móveis, foi apenas 

de oito licenciandos. Já na Matemática, 21 licenciandos disseram que jogam games em seus 
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dispositivos móveis, em oposição aos 10 licenciandos que assumiram não possuir esse costume 

(Gráfico 15). 

 

Aqueles que responderam que jogam games em seus dispositivos móveis, em seguida 

responderam quais games são de suas predileções para uso em dispositivos móveis.  

Quadro 4. Mobile games de uso pessoal dos licenciandos. 

Mobile Games de uso pessoal dos 

licenciandos em Geografia 

Mobile Games de uso pessoal dos 

licenciandos em Matemática 

1010! 

Babbel 

Bubbler Ocean 

Bubbler Shoot 

Burger 

Cat Bird 

Civilis 

Criminal Case 

CS 

Dominó 

Duolingo 

Euro Truck Simulator 2 

Europa Universalis IV 

Fifa Mobile 

Forges of Empires 

Free Fire 

GTA SA 

Harry Potter Mistery 

Helix Jump 

InstLife 

Jogos de desvendar crimes 

Jogos de obstáculos e fases 

Magic Touch 

Mario Bross 

2048 

4 Fotos 1 Palavra 

Angry Birds II 

Candy Crush 

Clash of Clans 

Clash Royale 

Euclidea 

Family Zoo 

Farm Heroes Saga 

Free Fire 

Gartic 

Hay Day 

Jogos de Raciocínio Lógico 

Lolo 

Passatempos Inteligentes 

Pokemon GO 

Racha Cuca 

SimCity 

Subways Surfers 

Sudoku 

Tetris 

Uno 

Xadrez 

43%

57%

Sim

Não

68%

32%

Sim

Não

Gráfico 14. Geografia – utilização de games em seus 

próprios dispositivos móveis. 

Fonte. Elaboração Própria. Fonte. Elaboração Própria. 

Gráfico 15. Matemática – utilização de games em seus 

próprios dispositivos móveis. 
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Minecraft 

NBA Live 

Pes 2018 

Piano Files 2 

Poker 

POU 

PUBG Mobile 

Real Racing 

SimCity 

Sonic 

Stack Jump 

Storm Bound 

Subways Surfers 

The Sims 

The Walking Ded 

Toy Blast 

Uno 

 

 

 

Na Geografia, os mobile games mais jogados pelos licenciandos foram: i) SimCity; ii) 

Helix Jump; iii) PUBG Mobile; iv) Fifa Mobile; v) Harry Potter Mistery; vi) Free Fire; vii) 

1010!. Já na Matemática os mobile games de uso pessoal mais jogados, são: i) Candy Crush; ii) 

SimCity; ii) Clash Royale; iii) Angry Birds; iv) Farm Heroes Sage; v) Clash of Clans; vi) Free 

Fire; vii) Pokemon Go. Pode-se perceber que nos dois cursos de Licenciatura o mobile game de 

gestão e construção de cidades virtuais, SimCity, foi mencionado. Este e outros mobile games 

do gênero foram utilizados no curso de capacitação. 

Em seguida, os licenciandos responderam se sabiam o que são metodologias ativas de 

ensino. É possível inferir por meio da análise dos Gráficos 16 e 17 que o conhecimento sobre 

metodologias ativas ainda não é totalmente comum aos licenciandos de Geografia e Matemática 

inscritos no curso de capacitação. 

Fonte. Elaboração Própria. 
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Anexa à pergunta anterior, questionou-se qual(is) metodologias ativas os licenciandos 

usariam em suas práticas pedagógicas. Foram elencadas cinco opções: i) Aprendizagem 

baseada em problemas; ii) Aprendizagem baseada em projetos; iii) Aprendizagem baseada em 

jogos digitais; iv) sala de aula invertida; v) outras, qual(is)_____.  

Os Gráficos 18 e 19 indicam que as duas Licenciaturas possuem maior interesse em 

adotar a metodologia ativa aprendizagem baseada em jogos digitais. Se comparados aos 

Gráficos 16 e 17, percebe-se que o uso de games é pouco explorado nos cursos de Licenciatura, 

mas que os futuros professores possuem interesse em conhecer métodos e possibilidades dos 

games na educação. 

 

48%

52%

Sim

Não

35%

65%

Sim

Não

Gráfico 16. Geografia – conhecimento sobre 

metodologias ativas. 

Fonte. Elaboração Própria. Fonte. Elaboração Própria. 

Gráfico 17. Matemática – conhecimento sobre 

metodologias ativas. 
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 Especificamente sobre cada curso de Licenciatura, foi questionado se o respectivo curso 

atende as exigências da educação do século XXI. Na Geografia, 43 licenciandos disseram que 

não, em contrapartida, apenas 14 licenciandos disseram que sim e três não responderam. 

Resultado este bem divergente da Licenciatura em Matemática, em que 27 licenciandos 

acreditam que seu curso atende as exigências do século XXI e, apenas quatro licenciandos não. 

Os Gráficos 25 e 26 apresentam as porcentagens de cada curso. 
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Gráfico 18. Geografia – metodologias ativas que os licenciandos usariam 

Fonte. Elaboração Própria. 

Gráfico 19. Matemática– metodologias ativas que os licenciandos usariam 

Fonte. Elaboração Própria. 
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O Quadro 5 apresenta algumas justificativas distintas relatadas pelos licenciandos em 

relação à pergunta anterior. As demais justificativas estão presentes no item 10.1 dos 

APÊNDCES C e D. 

Quadro 5. Justificativas distintas sobre as exigências do século XXI atendidas pelos respectivos cursos de 

Licenciatura. 

GEOGRAFIA (APÊNDICE C) 

JUSTIFICATIVAS POSITIVAS JUSTIFICATIVAS NEGATIVAS 

03. Sim e não ao mesmo tempo, evoluímos muito, porém 

temos muito para avançarmos ainda.  

 

01. Não somos preparados para conviver com 

alunos que estarão sempre utilizando diversas 

tecnologias e nem como usar essa realidade em 

favor da educação. 

 

05. Atende sim, mas ainda precisa de muitas melhorias 06. Fora o uso de slides no Power Point, não é usado 

nenhum outro tipo de tecnologia para estimular a 

aprendizagem.  

 

10. As metodologias de ensino visam o futuro de uma 

forma crítica de modo a conseguir passar a frente e que 

pode ser aplicado. 

 

08. Pois o curso não tem acesso à tecnologia básica.  

 

12. Temos aula expositiva através de documentário, 

slides, troca de informações on-line com o professor.  

 

11. A educação do século XXI demanda uma 

inclusão muito grande, ou melhor, ensinamento aos 

professores sobre inclusão.  

13. É bem inclusivo em relação a tudo.  

 

14. Não atende completamente, pois não foca na 

tecnologia que seria muito útil se fosse bem 

utilizada.  

 

22. Depende do que se tem por exigência. As formas de 

ensino, tanto quanto as pessoas, têm de estar em 

sincronia com cada realidade.  

 

 

 

18. As utilizações de recursos tecnológicos atuais 

ficam de segundo plano, até mesmo no que diz 

respeito a programas simples como o Google terra; 

além da metodologia de ensino que se limita a 

transmitir apenas conteúdos.   

 

23%

72%

5%

Sim

Não

Não
informado 87%

13%

Sim

Não

Gráfico 20. Geografia – concepção dos licenciandos 

sobre o curso de Licenciatura e as exigências do 

séc.XXI. 

Gráfico 21. Matemática – concepção dos licenciandos 

sobre o curso de Licenciatura e as exigências do 

séc.XXI. 

 

Fonte. Elaboração Própria. Fonte. Elaboração Própria. 
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29. Porque trabalha todas as temáticas que a geografia 

atual precisa com imagens necessária para a docência.  

 

21. Não há disciplinas que trabalhe as metodologias 

ativas, nem que nos preparem para a educação 

contemporânea 

41. Tomando como parâmetro as outras instituições de 

ensino, aqui no IFF a estrutura é boa, pode melhorar, mas 

nós temos.  

 

39. O único recurso que utilizamos é o Power Point 

(slides), e em uma disciplina que precisa de 

computadores (Geoprocessamento) as máquinas 

não podem ser utilizadas por nós.  

 

52. Sim com abordagens relevantes sobre Globalização 

e Meio Ambiente.  

 

46. É perceptível um atraso em relação à tecnologia 

no curso de Licenciatura em Geografia, apesar de 

falarmos de mudança e renovação, muitas vezes nos 

prendemos ao conservadorismo em diversas 

questões, e a prática na sala de aula é uma delas.  

 

28. Hoje a problemática está apontada todo o tempo para 

como se educa, o Instituto oferece matérias e professores 

que buscam aderir a teoria pós-crítica. Não 

generalizando.  

 

50. Não exploramos as tecnologias no meu curso, as 

aulas costumam ser engessadas e chatas.  

 

MATEMÁTICA (APÊNDICE D) 

JUSTIFICATIVAS POSITIVAS JUSTIFICATIVAS NEGATIVAS 

1. Partindo do princípio que é impossível aprender tudo 

na graduação, e que a função desta é apresentar e instigar 

a busca constante do conhecimento. Proporcionando 

experiência e acesso a pesquisa constante. Nesse sentido 

o curso sempre busca através de pesquisas e incentivar a 

exposição, as experiências construtivas, desenvolver 

novos conhecimentos de acordo com a atualidade.  

 

1. Existe apenas um conteúdo destinado à 

tecnologia, mas é principalmente voltado a 

“applets” e sites didáticos, que são coisas fora da 

realidade do dia a dia do aluno. As outras matérias 

usam no máximo apresentações de slides ou algum 

vídeo na tela. O uso de celulares não é incentivado, 

mas também não é proibido. Fica a cargo dos alunos 

usarem os aplicativos ou não.  

 

5. Pois existem disciplinas voltadas para o ensino 

pedagógico das tecnologias, além da explicação de 

algumas metodologias ativas.  

 

19. Pois a aula é a mesma do século XX.  

 

   11. Ela utiliza dispositivos móveis, temos o LEAMAT.  

 

28. Em partes, pois durante o curso não vimos a 

matemática básica muito questionada em sala de 

aula pelos alunos do ensino fundamental I. Hoje 

existe uma proposta para a inserção da matemática 

básica nos anos iniciais do curso o que traria grande 

contribuição para os licenciandos.  

 

   16. Nossa Licenciatura já utiliza recursos digitais desde 

os primeiros períodos, dando conhecimento de como 

utilizá-los para preparar os alunos. E o conhecimento 

desses recursos no século XXI é extremamente 

importante, visto que as tecnologias avançam cada vez 

mais e mais rápido.  

 

29. Pois embora tenhamos uma disciplina ligada a 

tecnologia no geral o ensino-aprendizagem é no 

mesmo formato do século XVI, principalmente 

quanto a sala de aula.    

 

22. O curso busca trabalhar com o uso das tecnologias 

no processo de ensino-aprendizagem e permite o 

exercício da prática docente por meio de laboratórios e 

estágio.  

 

 

 

 

Fonte. Elaboração Própria. 
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Na Geografia, em geral, as justificativas negativas relatam insatisfações quanto às abordagens 

puramente teóricas que almejam a transmissão do conhecimento, cunhadas em aspectos 

didáticos do século passado. Relatam também a inexistência de laboratórios de informática para 

o curso, assim como acesso à internet. Também forma relatada a ausência de disciplinas 

formativas que possam ajudar a idealizar práticas pedagógicas a adotar novas tecnologias, além 

de propiciar o conhecimento e manuseio de tecnologias digitais para o ensino de Geografia. 

Outra questão mencionada foi o despreparo dos professores formadores ao lidarem com 

tecnologias digitais, utilizando na maioria das vezes apenas o PowerPoint para reproduzir as 

aulas de forma tradicional. Em contrapartida, os licenciandos de Geografia inscritos no curso 

de capacitação, demonstraram uma visão crítica, tanto nas justificativas positivas, quanto nas 

negativas, considerando que as tecnologias digitais precisam ser adotadas de maneira correta, 

sem perder o foco no conteúdo proposto, adotando-as de forma crítica. Em relação às 

justificativas positivas, alguns licenciandos reconhecem que o curso avançou nesse quesito, 

mas ainda há muito a melhorar. Também relataram que a realidade do aluno precisa ser 

considerada, levando em consideração a educação pós-crítica adotada pelo curso de 

Licenciatura em questão. Por fim, mencionaram que o IFF possui uma boa infraestrutura física 

e tecnológica se comparado a outras instituições públicas.  

 Já os licenciandos de Matemática inscritos no curso de capacitação, em geral, relataram 

que a Licenciatura que cursam possui disciplinas que potencializam o conhecimento sobre 

tecnologias digitais e metodologias ativas, além de instigar a busca constante por novos 

métodos e recursos para aprendizagem. Em oposição à Geografia, os licenciandos de 

Matemática relataram que o curso disponibiliza projetos como o Laboratório de Ensino e 

Aprendizagem de Matemática (LEAMAT) e estágios em que podem testar novas práticas de 

ensino a partir do uso de tecnologias digitais. Entretanto, alguns licenciandos da Matemática 

indicaram que as aulas permanecem tradicionais cunhadas em abordagens de séculos passados 

e que o uso de smartphone e aplicativos não é incentivado, porém não são proibidos. 

 No item de número 11, os licenciandos assinalaram algumas possibilidades referentes a 

recursos digitais e abordagens didáticas que possuem interesse para sua formação docente. Em 

relação aos recursos digitais o questionário apresentou as seguintes possibilidades pedagógicas:  

 

 Uso do Pacote Office,Wikipedia e Ferramentas Google; 

 Uso de Facebook, Whatsapp, Instagram e Twitter; 

 Uso de sites de música, vídeos e outros; 
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 Uso de games educacionais e de entretenimento; 

 Uso de celular/smartphone como recurso didático; 

 Produção e uso de games, vídeos e animações; 

 Produção e uso de mapas conceituais digitais. 

Na seção sobre docência/didática os itens abaixo foram apresentados: 

 Metodologias ativas como suporte ao uso de tecnologias digitais; 

 Uso de dispositivos móveis para tarefas pedagógicas; 

 Uso de dispositivos móveis e jogos digitais como instrumento didático; 

 Uso de dispositivos móveis para interação social; 

 Uso de tecnologias digitais para registro de atividades. 

Os licenciandos puderam marcar mais de uma alternativa. As respostas podem ser 

conferidas nos ANEXOS A e B. A partir desse item, a pesquisadora decidiu incrementar outras 

abordagens teóricas e aplicativos para além dos mobile games de entretenimento, os quais serão 

detalhados no capítulo seguinte. 

Por fim, a última pergunta do questionário destina-se aos licenciandos a partir do 4º 

período, devido a um maior conhecimento sobre o curso a partir de suas próprias experiências. 

Os licenciandos foram questionados sobre como classificam o seu respectivo curso de 

Licenciatura em relação aos conhecimentos teórico-práticos sobre metodologias de ensino e 

tecnologias digitais. As opções variam de ótimo à péssimo, constando uma breve 

contextualização em cada opção (APÊNDICE C e D). Os licenciandos em Geografia inscritos 

no curso de capacitação avaliaram como boa a Licenciatura em Geografia, de modo a transmitir 

todo o conhecimento teórico, porém não capacitando totalmente para atuar pedagogicamente 

adotando tecnologias digitais e metodologias ativas de ensino (Gráfico 22). 

A Matemática, por sua vez, classificou como ótimo o curso de Licenciatura em questão, 

de maneira geral, a respectiva Licenciatura possibilita desenvolver todas as habilidades 

necessárias para atuar como professor frente a geração de nativos digitais (Gráfico 23). 
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A partir do exposto nesta seção, tem-se um parâmetro do perfil, anseios e aflições dos 

licenciandos interessados e inscritos no curso de capacitação proposto por esta pesquisa. Diante 

disso, é possível perceber a destoante realidade dos dois cursos de Licenciatura do mesmo 

Instituto Federal. A seguir, disserta-se sobre a execução do curso de capacitação e participação 

dos 30 selecionados entre os 91 inscritos. 

5.3 Etapa Formativa Presencial   

 

Com base nos resultados da percepção dos licenciandos em questão sobre os 

conhecimentos metodológicos e uso de TDIC em seus respectivos cursos, a etapa formativa 

presencial do curso de capacitação foi desenvolvida a fim de contribuir para a capacitação 

interdisciplinar entre licenciandos de Geografia e Matemática no que se refere aos 

conhecimentos teóricos e práticos sobre tecnologias digitais, metodologias ativas e mobile 

games na educação, visando prepará-los para a execução da etapa a distância do curso híbrido 

em questão. 

Com esse propósito, a etapa formativa presencial foi organizada em três encontros. 

Estes, tiveram a carga horária de 4 horas por encontro e foram realizados em um laboratório de 

informática do IFF (Figura 4).  
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Gráfico 22. Geografia – avaliação sobre o curso de 

Licenciatura em relação aos conhecimentos teórico-

práticos  

Fonte. Elaboração Própria. Fonte. Elaboração Própria. 

Gráfico 23. Matemática – avaliação sobre o curso de 

Licenciatura em relação aos conhecimentos teórico-

práticos  
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Figura 4. Laboratório de Informática utilizado na etapa presencial 

 

  Fonte. Elaboração Própria. 

 

 

Ressalta-se que nesta etapa buscou-se contemplar três diferentes temáticas do universo 

das tecnologias digitais e metodologias ativas. Em todos os encontros presenciais, buscou-se 

enfatizar a interdisciplinaridade entre Geografia e Matemática, além de possibilidades de ensino 

a partir do uso crítico de diferentes ferramentas e estratégias metodológicas. Cabe ressaltar que 

todos os recursos adotados e metodologias apresentadas na etapa formativa presencial, estão 

diretamente relacionados à construção de saberes e instrumentos a serem utilizados na etapa 

formativa a distância. Dessa forma, os encontros presenciais abordaram as seguintes temáticas: 

 

1. Encontro I: Ferramentas digitais de interação social e suas potencialidades 

educativas; 

2. Encontro II: A construção de diários virtuais de campo como instrumento de 

registro e reflexão no processo de ensino e aprendizagem; 

3. Encontro III: Mobile Games sob a perspectiva BYOD: construindo cidades na 

tela do seu dispositivo móvel. 

 

 A seguir, são apresentadas as particularidades de cada encontro com os licenciandos de 

Geografia e Matemática do IFF, participantes do curso híbrido: ‘Interdisciplinaridade, Ensino 

e Tecnologia por meio de Mobile Games de Entretenimento’. 
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5.3.1 Encontro 1: Ferramentas Digitais de Interação Social e suas Potencialidades 

Educativas 

 

O primeiro encontro teve como finalidade promover a discussão sobre as redes sociais 

virtuais e não virtuais, potencializando as possibilidades pedagógicas interdisciplinares das 

ferramentas digitais de interação social, Facebook e WhatsApp, além de propiciar o 

conhecimento prático de outras TDIC. O conhecimento teórico e prático das ferramentas 

digitais de interação social e suas potencialidades educativas constituem-se como incrementos 

necessários para a execução da interatividade e colaboração entre os licenciandos ao decorrer 

do curso e, principalmente, na etapa a distância. 

Com a presença de vinte e seis licenciandos, entre os trinta selecionados, foi solicitado 

que os participantes sentassem em duplas com integrantes da Licenciatura oposta, ou seja, cada 

dupla foi formada por um licenciando da Geografia e um licenciando da Matemática. 

Entretanto, quatro licenciandos da Matemática ficaram sem dupla e realizaram as atividades 

destes encontro de maneira individual. Porém, isto não afetou as atividades planejadas para o 

primeiro encontro. Posteriormente, após a realização do primeiro encontro, a pesquisadora-

formadora do curso entrou em contato com os faltantes por e-mail, fazendo um retrospecto do 

que foi abordado e praticado no primeiro encontro, além de solicitar a complementação da 

atividade realizada no primeiro encontro e alerta-los sobre a necessidade de comparecimento 

nos próximos encontros formativos presenciais.  

O encontro iniciou com a apresentação da proposta do curso associado à presente 

pesquisa. Foram explicadas todas as etapas e assuntos a serem abordados no curso, o que causou 

um espanto inicial entre os licenciandos. Tal reação se justifica devido ao desafio de participar 

de um curso híbrido peculiar que instiga a utilização de ferramentas digitais, métodos e 

possíveis propostas pedagógicas interdisciplinares que maioria deles não conhecia (vide item 

5.2 do ANEXO B). Este tipo de reação é ratificada por Carneiro, López e Lobo (2009), ao 

considerarem comum tal atitude, pois trata-se de superar “o ‘medo’ do desconhecido, o novo, 

a incapacidade de lidar com algo que não é fluente” (p. 66, tradução livre).  Contudo, foi 

esclarecido aos participantes que por meio da prática a experiência se torna mais fluida, 

principalmente, com a interação e colaboração de todos.  

A fim de incitar a discussão sobre contextos interdisciplinares, a pesquisadora-

formadora do curso introduziu sua abordagem com alguns questionamentos iniciais. Nestes, 

buscou-se problematizar as competências e habilidades necessárias para que os licenciandos 
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pudessem refletir sobre suas futuras práticas, entendendo a dimensão pedagógica das mesmas 

e, por fim, dar luz a novos olhares que possam ultrapassar as fronteiras disciplinares, buscando 

a participação e a interação dos saberes. Os licenciandos foram indagados com as seguintes 

perguntas: O que são práticas? O que são práticas pedagógicas? O que são práticas pedagógicas 

interdisciplinares?31 

  Sendo assim, ao se analisar as práticas docentes e as práticas pedagógicas que permitam 

viabilizar uma perspectiva interdisciplinar, a pesquisadora-formadora mediou o debate inicial, 

fazendo correlações com as concepções de Morin (2013) e Jantsch; Bianchetti (2011), os quais 

defendem a superação da fragmentação dos saberes, ressaltando iniciativas multi, inter e 

transdisciplinares que buscam superar essa limitação, desafiando as barreiras estabelecidas 

entre as disciplinas. Conforme elucidado por Morin (2003), as ciências, de maneira geral, 

necessitam recorrer a experimentações mais ricas no processo de construção do conhecimento. 

[...] a história das ciências não se restringe à da construção e proliferação das 

disciplinas, mas abrange, ao mesmo tempo, as rupturas entre as fronteiras disciplinares, 

da invasão e um problema de uma disciplina por outra, de circulação de conceitos, de 

formação de disciplinas híbridas que acabam tornando-se autônomas (MORIN, 2003, 

p. 116). 

 

 Em contrapartida foi ressaltado no encontro que as práticas pedagógicas 

interdisciplinares, não dispensam o conhecimento disciplinar, porém possibilitam um olhar 

mais holístico sobre o tema a ser trabalhado. Apesar de tímidos, os licenciandos de períodos 

mais elevados compartilharam algumas experiências vivenciadas por meio do Laboratório 

Interdisciplinar de Formação de Professores (LIFE)32 do IFF. Em alguns relatos, foi possível 

perceber certo desconforto sobre o processo de construção de algumas práticas já realizadas no 

LIFE. Eles salientam que poucos licenciandos das mais diversas áreas do conhecimento 

contribuem de fato para a execução do projeto, também considerarem cansativo e confuso o 

processo de planejamento e queixam-se que o diálogo e definição de ações entre diferentes 

perspectivas é bastante conflitante. De acordo com Centa e Muenchen (2018), estas 

                                                             
31 Estas perguntas e os demais desdobramentos teóricos e práticos dos três encontros presenciais realizados foram 

conduzidos pela pesquisadora-formadora por meio do Prezi, um software na modalidade computação em nuvem, 

feito em HTML5, utilizado para a criação de apresentações não lineares. Para visualizar a apresentação utilizada 

no primeiro encontro, acesse o endereço: https://goo.gl/JUaRUA 
32 “O LIFE no IFFluminense campus Campos Centro busca contribuir para formação inicial e continuada de 

professores da Educação Básica e dos licenciandos, via o desenvolvimento de metodologias inovadoras, a 

elaboração de materiais didáticos, a utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), e atua em 

uma perspectiva interdisciplinar, significativa e, consequentemente, contextualizada na prática social da população 

a ser atendida” (DIRLIC, s. d.). 

 

https://goo.gl/JUaRUA
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aproximações realmente podem gerar conflitos, pois isto é da natureza do homem. Contudo, 

“[...] para que uma equipe consiga investigar, pesquisar, analisar e sintetizar com muito mais 

qualidade do que apenas uma pessoa, a soma de muitas visões é imperativa e pode oportunizar 

uma visão interdisciplinar dos temas em pauta” (CENTA; MUENCHEN, 2018, p. 84). 

 Após esta discussão, foi iniciada a abordagem sobre redes sociais. Alguns 

questionamentos também foram lançados, porém de maneira diferenciada. Neste momento, foi 

solicitado aos licenciandos que respondessem às perguntas por meio da ferramenta digital 

PollEverywhere33. Trata-se de uma plataforma on-line de pesquisa de opinião, possuindo 

também uma versão em aplicativo para dispositivos móveis. Este recurso possibilita criar 

questões de múltipla-escolha, verdadeiro ou falso, abertas, nuvem de palavras, entre outros, 

podendo ser utilizadas em sessões de exposição oral, como aulas, apresentações em congressos, 

palestras, seminários e simpósios, a fim de tornar a abordagem teórica mais interativa. Desta 

forma, os participantes respondem às questões que vão sendo colocadas e os resultados são 

coletados e apresentados em tempo real. Além disso, os resultados são salvos automaticamente, 

podendo ser consultados posteriormente para possíveis avaliações e análises. As perguntas 

indagadas por meio do PollEverywhere, foram: Para você o que é rede social? O que faz parte 

de uma rede social? 

 A primeira pergunta foi configurada no aplicativo como uma pergunta aberta, podendo 

ser respondida por meio de frases ou pequenos fragmentos textuais. Entre diversas respostas34, 

algumas se destacaram, tais como: “interação”; “uma ferramenta que conecta pessoas e 

opiniões”; “meio de comunicação”; “conectividade”; “rede de relacionamentos”; 

“questionamento da atual situação brasileira”; “informações”; “comunicações entre pessoas a 

distância”; “globalização”; “é a comunicação entre as pessoas, verbal e não verbal”, entre 

outros. Contudo, entre as diversas opiniões registradas, a interação e seus respectivos 

sinônimos, foram os resultados com maior incidência nesta pergunta. A partir de tais respostas 

a pesquisadora-formadora foi aprofundando a teoria por trás da prática. Por meio dessa 

                                                             
33Cabe ressaltar que nos dois primeiros encontros a rede Wi-Fi ainda não tinha sido liberada pelo setor responsável 

do IFF, conforme solicitado para a execução da etapa presencial. A rede Wi-Fi foi utilizada apenas no terceiro 

encontro, no qual foram ressaltados aspectos e potencialidades da aprendizagem móvel. Porém, por meio do grupo 

no WhatAapp, foram disseminadas algumas orientações prévias para a execução do primeiro encontro. Dessa 

forma, foi solicitado aos participantes a instalação de dois aplicativos em seus dispositivos: PollEverywhere e 

Kahoot. Este últimoserá detalhado ao final desta seção. 
34 As respostas dos participantes, referente à primeira pergunta, podem ser conferidas por meio do url: 

https://goo.gl/K3xWNb 

 

https://goo.gl/K3xWNb
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interação, os licenciandos foram se sentindo mais confortáveis em expor seus pensamentos e, 

consequentemente, participar mais ativamente da aula.   

 Grande parte das respostas dos licenciandos associam as redes sociais à virtualidade de 

site de relacionamentos e afins. Contudo, redes sociais nada mais são que estruturas sociais 

compostas por pessoas ou organizações por meio das quais os participantes se conectam – o 

que não precisa ser de modo virtual – e interagem sobre interesses comuns (CASTELLS, 1999). 

Portanto, a título de exemplo, o primeiro encontro do curso se constitui uma rede social, pois, 

de acordo com Castells (1999, p. 498), “[...] uma rede é um conjunto de nós interconectados 

com estruturas abertas, capazes de se expandir ilimitadamente, integrando novos nós, desde que 

eles sejam capazes de se comunicar com a rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos 

códigos comunicacionais”. 

 Com o incremento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) as redes 

sociais ganham um novo sentido, devido a novas formas de interação digital que rompem as 

fronteiras geográficas. Machado e Tijiboy (2005) conceituam as redes sociais virtuais como 

canais de grande fluxo na circulação de informação, vínculos, valores e discursos sociais por 

meio dispositivos digitais. Estes, por sua vez, hospedam diferentes recursos de interação social 

por meio do ciberespaço, tais como: Twitter, Facebook, Instagram, Whatsapp, Linkedin, 

Google+, E-mails, entre outros. Esses recursos possibilitam aos usuários o compartilhamento 

de informações, fotos, vídeos e outros tipos de arquivos de interesses pessoais e/ou 

profissionais. 

 Diante disso, foi lançada a segunda pergunta por meio do PollEverywhere: O que faz 

parte de uma rede social? Entretanto, dessa vez, a pergunta foi configurada de modo que as 

respostas dos licenciandos formassem uma nuvem de palavras.  

A nuvem de palavras, ou em seu termo original, word clouds, também conhecida como 

nuvem de tags ou etiquetas, refere-se a uma imagem composta por palavras de várias cores e 

tamanhos, organizadas em direções distintas. Esta possibilidade foi adotada para mostrar de 

maneira visual, a frequência de ocorrências das palavras/respostas dos participantes sobre a 

pergunta lançada. A partir do envio das respostas, as palavras vão mudando de posição e quanto 

maior for o número de pessoas que escreverem a mesma palavra, ou seja, a mesma resposta, 

maior será a fonte atribuída a ela, tudo de forma automática e em tempo real. 

A Figura 5 mostra a construção da nuvem de palavras. Já na Figura 6, tem-se o resultado 

das respostas dos participantes sobre a pergunta lançada. 
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Figura 5. Construção da nuvem de palavras por 

meio do PollEverywhere 
Figura 6. Resultado nuvem de palavras criada pelos 

licenciandos por meio do PollEverywhere. 

Fonte. Elaboração Própria. 

Fonte. PollEverywhere. 

 

 

 

 

 

 A partir das respostas apresentadas na nuvem de palavras, pessoas e informações, foram 

os resultados que ganharam destaque na atividade, confirmando a concepção de Recuero (2009, 

p. 29) entendendo que “[...] rede social é gente, é interação, é troca social. É um grupo de 

pessoas compreendido através de uma metáfora de estrutura, a estrutura de rede”.  

 Entendido o conceito basilar de redes sociais, a pesquisadora-formadora apresentou a 

evolução e as características da Web. Nesta direção, Aghaei, Nematbakhsh e Farsani (2012, p. 

1) classificam o surgimento da web em quatro gerações: i) Web 1.0 – está associada a ideia de 

cognição, permitindo a pesquisa e a leitura de informações de forma assíncrona; ii) Web 2.0 – 

caracteriza-se como um amplo sistema de comunicação baseado na produção e colaboração em 

redes sociais e afins. Nesta geração as pessoas ultrapassam o interesse único de consumir 

informações e tornam-se mais ativas, dinâmicas e democráticas, ou seja, síncronas; iii) Web 3.0 

- também conhecida como Web Semântica, tem como característica principal a mobilidade e a 

interconexão de dados, dando origem à cooperação com sistemas de armazenamento e busca 

programada de conteúdos; iv) Web 4.0 – definida como rede da integração em que se prevê a 

conexão simbiótica entre seres humanos-máquinas, estando onipresentes em todos os setores 

que tangem a vida. 

 Apresentadas as gerações, o encontro centrou-se na Web 2.0, geração característica das 

redes sociais virtuais. Sendo assim, foram ressaltados o Facebook e o Whatsapp como 

instrumentos digitais de interação social com potencialidades educativas. Estas duas redes 

sociais virtuais foram escolhidas devido à grande popularidade das mesmas e por serem de uso 

comum entre todos os participantes do curso. O objetivo principal da adoção destas duas redes 

sociais digitais está em facilitar a comunicação e a interação entre os participantes nas duas 
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etapas do curso, mas principalmente, na etapa a distância, além de possibilitar a criação de 

comunidades de aprendizado e partilha de informações. 

  O WhatsApp é um aplicativo de mensagens multiplataforma, lançado em 2009, 

que rapidamente se popularizou, principalmente nos últimos anos com a integração de recursos 

semelhantes a outras redes sociais digitais. Inicialmente, o WhatsApp era uma ferramenta de 

comunicação instantânea apenas para dispositivos móveis, mas a versão atual pode ser utilizada 

tanto em dispositivos móveis como em computadores através dos navegadores de internet. Tal 

possibilidade foi testada com os participantes por meio dos computadores do laboratório, 

muitos deles não conheciam essa funcionalidade. O WhatsApp disponibiliza diversos recursos 

interessantes de comunicação como o envio de texto, fotos, áudios, vídeos, capacidade de 

efetuar ligações e inserir stories35. Sob o ponto de vista pedagógico, é possível utilizar o 

WhatsApp como um ambiente virtual de aprendizagem (AVA), “[...] um espaço de 

sociabilidade, fundamentado em interações múltiplas, no qual é possível aprender em 

colaboração” (OLIVEIRA, 2009, p. 1), assim como foi utilizado no curso em questão. 

 Já o Facebook, uma rede social criada em 2004, tornou-se tão popular que em 2017 

atingiu 1,3 bilhões de pessoas que fazem uso do mesmo todos os dias. Já o Whatsapp totalizou 

1 bilhão de usuários ativos por dia (G1, 2017). O Facebook apresenta diversos recursos como 

a criação de páginas, grupos, eventos, entre outros, podendo ser educacionais, empresariais e 

comerciais de acordo com o objetivo do usuário. Neste momento, foram exploradas algumas 

funcionalidades do Facebook e elencadas algumas sugestões de uso pedagógico, como: i) criar 

um grupo com a turma para postar informações, avisos, atividades, dicas, notícias e afins; ii) 

compartilhar conteúdo multimídia relacionado aos temas trabalhados em sala de aula; iii) usar 

o Facebook como canal de ‘jornalismo’ estudantil, por exemplo, ao criar uma página os alunos 

poderão postar novidades sobre projetos e eventos da escola; iv) criar seu próprio quiz para que 

os alunos possam interagir com os conteúdos das aulas. O próprio Facebook possui ferramentas 

que facilitam essa tarefa, como o aplicativo Quiz Maker36; v) estimular os alunos a postarem 

resenhas, resumos, vídeos e outros materiais de estudo.  

 Em relação ao curso de capacitação o grupo de mensagem instantânea, WhatsApp, foi 

criado assim que foram selecionados os participantes do curso após o processo de inscrição. Já 

o grupo no Facebook37 foi criado durante o primeiro encontro presencial. Neste momento, a 

                                                             
35 Os stories possibilitam a criação de vídeos curtos ou imagens que desaparecem após 24 horas de sua publicação. 
36 Disponível em: https://apps.facebook.com/quizmaker/?ref=br_rs.  
37 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/1697063140341196/  

https://apps.facebook.com/quizmaker/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/1697063140341196/
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pesquisadora-formadora solicitou que todos os participantes entrassem no grupo do Facebook 

(Figura 7) para a realização de uma atividade. 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Após ingressarem individualmente no grupo, seja por meio do computador ou por 

smartphones com acesso aos dados móveis, foi solicitado que as duplas criassem um mural 

digital com alguns exemplos de uso pedagógico de redes sociais virtuais no ensino de Geografia 

e no ensino de Matemática. Para a construção do mural, foi adotada a ferramenta Padlet38, a 

qual foi apresentada pela pesquisadora-formadora do curso.  

                                                             
38 “O Padlet é um recurso para construção de mural virtual, on-line, colaborativo e gratuito. O recurso possibilita 

aos usuários curtir, comentar e avaliar as postagens de materiais publicados no mural, além de compartilhar com 

demais usuários para visualização ou edição do mesmo” (SILVA; LIMA, 2018, p.3).  

Figura 7. Participação no grupo do Facebook. 

Fonte. Elaboração Própria. 
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                    Figura 8. Montagem do mural. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A seguir são expostos o resultado de alguns murais criados39. Ressalta-se que as 

duplas interdisciplinares serão denominadas D1, D2, D3 e assim sucessivamente de acordo com 

a lista de formação das duplas, preenchida pelos alunos no primeiro encontro e mantida em 

todas as etapas do curso. 

 

Figura 9. Mural D1 

 

Fonte: Padlet 

                                                             
39 Estes e os demais murais estão disponíveis no grupo do Facebook. 

 

Fonte. Elaboração Própria. 
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Figura 10. Mural D2. 

 

Fonte: Padlet 

 

Figura 11. Mural D10. 

Fonte: Padlet 

  

Como observado nos exemplos destacados nas Figuras acima, os licenciandos 

pesquisaram inúmeras possibilidades pedagógicas para o ensino de Geografia e Matemática a 

partir do uso de diferentes redes sociais virtuais, como: Facebook, WhatsApp, Instagram, 

Youtube, entre outras. Também foram explorados artigos científicos, vídeos e reportagens que 

integram as redes sociais virtuais à diversificadas possibilidades no ciberespaço que podem ser 

utilizadas na educação, como o uso de games, memes, produção de QR Codes etc. 

Após a pesquisa e montagem do mural, os licenciandos tiveram que compartilhar no 

grupo do Facebook, o Padlet criado, além de comentar na publicação dos demais colegas. Com 
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isso, foi possível propiciar um espaço de discussão on-line por meio do Facebook, promovendo 

a interação entre os participantes, compartilhamento de ideias e integração de conhecimentos. 

Nas Figuras 12, 13 e 14 são apresentadas algumas interações realizadas a partir das publicações 

dos participantes no grupo do Facebook. 

 

Fonte: Grupo no Facebook.  

 

 Figura 13. Interações sobre memes e redes sociais digitais no ensino de Geografia e Matemática no grupo do 

Facebook a partir da construção do mural no Padlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Interações sobre games no ensino de Geografia no grupo do Facebook a partir da construção do mural 

no Padlet 

Fonte: Grupo no Facebook. 
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Figura 14. Interações sobre redes sociais digitais no ensino de Matemática e Geografia no grupo do Facebook a 

partir da construção do mural no Padlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo no Facebook. 

 

Ao término do primeiro encontro foi utilizada a plataforma on-line Kahoot40, também 

disponível na versão mobile. Este recurso foi adotado a fim de avaliar os conhecimentos 

adquiridos neste primeiro encontro presencial. O Kahoot é indicado para a utilização em sala 

de aula por se caracterizar como um gameplay que propicia um ambiente interativo e animado. 

Esse tipo de TDIC apresenta uma proposta de gamificação que permite a autonomia e a 

motivação dos alunos, propondo a resolução de problemas. Contudo, os dispositivos precisam 

estar conectados à internet para que a brincadeira possa ser realizada. (COELHO, 2013). 

A partir da observação do comportamento41 dos participantes no ato do jogo, foi 

possível perceber o empenho e o entusiasmo dos mesmos ao responderem cada pergunta e ao 

                                                             
40 O Kahoot é uma plataforma de aprendizado baseada em jogos de diferentes modalidades, incluindo um quiz 

game – modalidade utilizada no primeiro encontro do curso em questão - no qual podem ser adicionadas perguntas 

pelo professor e, estas serão convertidas em um jogo com pontuação, interação e ranqueamento (COSTA et al., 

2017). Essa ferramenta permite avaliar o desempenho do aluno por meio da metodologia ativa Aprendizagem 

Baseada em Jogos Digitais, a partir do conteúdo de uma ou mais disciplinas. 
41 A pesquisadora-formadora realizou uma transmissão ao vivo por meio do Instagram, a fim de registrar a prática 

do gameplay. O vídeo encontra-se disponível por meio do endereço: https://youtu.be/9Sx5WANwN0A  

https://youtu.be/9Sx5WANwN0A
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visualizarem o ranking computado em cada item. Ao final do jogo o vencedor42 ganhou um 

livro sobre o tema abordado no encontro. Esta estratégia foi utilizada por se tratar de um dos 

pilares da gamificação, destacando justamente a noção de competição (saudável), 

premiação/reconhecimento e desafio (DETERDING, 2011). 

Por fim, foi solicitado aos participantes que, por meio do grupo do curso no WhatsApp, 

escrevessem um breve relato sobre a primeira experiência propiciada pelo curso. Dessa forma, 

utilizando esse recurso, foi possível ter uma noção da satisfação dos licenciandos sobre a teoria 

e práticas realizadas no primeiro encontro, assim como das expectativas dos participantes para 

os próximos encontros. Na Figura 15 são expostos alguns relatos. 

 

Figura 15. Relatos sobre o encontro 1 

Fonte: Grupo no Facebook. 

                                                             
42  Caso o professor tenha interesse de analisar detalhadamente as respostas e o desenvolvimento de cada aluno no 

ato do jogo, a plataforma permite realizar o download com um relatório completo da atividade. Para visualizar o 

relatório originado pela jogabilidade experienciada no encontro, acesse o url a seguir: https://goo.gl/XsNTtr . 

https://goo.gl/XsNTtr
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 Por fim, verificou-se que os assuntos e práticas realizadas no primeiro encontro 

presencial foram bem aceitos entre os participantes, além de incitar a interação entre eles. Esta, 

por sua vez, foi um dos quesitos primordiais de todas as etapas do curso. Dessa maneira, as 

estratégias de ensino adotadas no curso de capacitação, objetivam possibilitar a interação 

interdisciplinar por meio da mobilidade, permitindo integrar as áreas de conhecimento, 

respeitando as epistemologias de cada disciplina, a fim de repensar os métodos e instrumentos 

didáticos para uma aplicabilidade crítica e significativa.  

 Ao término do primeiro encontro, foi realizado um momento de socialização e coffee 

break (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 A construção de diários virtuais de campo como instrumento de registro e 

reflexão no processo de ensino e aprendizagem 

 

O segundo encontro teve o intuito de criar um portfólio digital por meio do Google 

Sites. Este portfólio, de acordo com a proposta desta pesquisa, constitui-se como diário virtual 

de campo, conforme explicitado no capítulo 4. Neste encontro43, também foram ressaltados 

                                                             
43 Para visualizar a apresentação utilizada no segundo encontro, acesse o endereço: http://prezi.com/fp7tp883g-

kf/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 

Figura 16. Momento de socialização e finalização do encontro 1. 

Fonte: Acervo fotográfico da pesquisadora-formadora. 
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aspectos do Ensino Híbrido e o papel do professor na personalização do ensino. Os participantes 

do curso também conheceram o aplicativo Plickers, que permite realizar avaliações em tempo 

real com poucos recursos, necessitando apenas de um smartphone com a aplicação mobile 

instalada. 

Inicialmente, a pesquisadora-formadora introduziu a aula perguntando se os 

licenciandos já tinham ouvido falar em Ensino Híbrido e se, de fato, conheciam as 

características do mesmo. A maior parte dos estudantes que se manifestaram já tinham ouvido 

falar e logo associaram o Ensino Híbrido à Sala de aula Invertida como sinônimos. Os 

licenciandos de Geografia compartilharam, ainda, que participaram de um minicurso 

extracurricular oferecido pelos mestrandos do MPET do IFF, em que abordaram algumas 

estratégias para a inversão das aulas.  

Neste momento, a partir das experiências vivenciadas pelos licenciandos, a 

pesquisadora-formadora expôs outras modalidades de Ensino Híbrido para além da Sala de 

Aula Invertida. Para isso, foi usado e discutido o esquema criado por Christensen, Horn e Staker 

(2013), ilustrado na Figura 17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebe-se no esquema apresentado na Figura 17, quais modelos seguem, de fato, o 

padrão de uma inovação híbrida. De acordo com Christensen, Horn e Staker (2013) tais modelos 

Figura 17. Modelos de Ensino Híbrido - Instituto Clayton Christensen 

Fonte: Christensen, Horn e Staker (2013, p.28) 
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possuem como característica a mesclagem entre os aspectos do ensino tradicional, bem como 

do ensino on-line. Nessa mesma perspectiva, o relatório ‘Blended Beyond Borders: A scan of 

blended learning, obstacles and opportunities in Brazil, Malaysia and South Africa’ (FISHER; 

BUSHKO; WHITE, 2017), organizado pelo mesmo Instituto que subsidiou a pesquisa de 

Christensen, Horn e Staker (2013), identificou que nos países investigados – Brasil, Malásia e 

África – ainda há uma profunda falta de entendimento sobre os modelos de Ensino Híbrido. O 

relatório também ressalta que os profissionais da educação devem compreender que a adoção 

de recursos tecnológicos não constitui, por si só, uma experiência de aprendizagem híbrida. Tal 

ponderação foi fortemente debatida em todos os encontros da etapa presencial do curso em 

questão, ao reforçar que a tecnologia não deve ser encarada como um fim em si mesmo, mas 

como um meio que possibilita novos olhares e diferentes possibilidades de aprendizagem. 

Fisher; Bushko e White (2017) apontam, ainda, que para reverter esse quadro de falta de 

entendimento e utilização errônea das tecnologias digitais associadas ao Ensino Híbrido e outras 

modalidades de ensino que concernem processos educacionais ativos, é preciso investir em 

formação docente para impulsionar as experiências com tecnologias educacionais, 

popularizando a distinção entre os modelos, especialmente aqueles ligados à aprendizagem 

mista. 

A seguir, são elencados e explicados cada modelo idealizado por Christensen, Horn e 

Staker (2013), os quais foram discutidos no encontro, ressaltando a distinção entre os 

modelos44. 

1. Modelos de Rotação: os alunos revezam as atividades realizadas de acordo com 

um horário fixo com um horário estabelecido ou de acordo com a orientação do 

professor, o qual assume o papel de mediador. As tarefas podem ser desenvolvidas 

por meio de discussões em grupo, com ou sem a presença do professor, atividades 

escritas, leituras e, alguma atividade on-line. 

 

 Rotação por Estações: os alunos são divididos em grupos e cada um desses 

grupos realiza uma tarefa de acordo com os objetivos expostos pelo professor. 

Podem ser realizadas atividades escritas, leituras, entre outras. Um dos grupos 

estará envolvido com propostas on-line. Nesta submodalidade, torna-se 

necessário valorizar os momentos de aprendizagem individual e os momentos 

                                                             
44 Cabe ressaltar que a presente dissertação não tem por intuito aprofundar as discussões sobre Ensino Híbrido e 

suas variáveis, apenas pretende-se realizar um breve panorama sobre a teoria explicada no encontro em questão. 
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de aprendizagem colaborativa. A personalização do ensino estará associada à 

variedade de recursos utilizados como vídeos, leituras, trabalho individual e 

colaborativo, entre outros. Dessa forma, é possível propiciar um espaço capaz 

de incluir diferentes formas de aprendizagem. Após um determinado tempo de 

execução das atividades os alunos trocam de estação e esse revezamento 

continua até todos terem realizado as atividades de cada estação. 

 

 Laboratório Rotacional: neste modelo os alunos usam o espaço da sala de aula e 

laboratórios. A aula começa em uma sala de aula tradicional, em seguida, 

adiciona-se uma rotação para um laboratório de informática ou similar. Este 

modelo não rompe com o ensino considerado tradicional, pois o foco ainda esta 

nas ações convencionais que ocorrem em sala de aula. Contudo, o modelo insere 

o ensino on-line como uma ação sustentada para atender de forma diferenciada 

as necessidades dos alunos. Portanto, os alunos que forem direcionados para o 

laboratório irão trabalhar nos computadores, de forma individual e autônoma, 

para cumprir os objetivos estabelecidos pelo professor que estará com a outra 

parte da turma, realizando sua aula da maneira que achar mais adequada. 

 

 Sala de Aula Invertida: a teoria é estudada em casa, no formato on-line, e o 

espaço da sala de aula é utilizado para discussões, resolução de atividades e 

outras propostas. 

 

 Rotação Individual: cada aluno tem uma lista das propostas que deve contemplar 

sua rotina para cumprir os temas a serem estudados. Os estudantes rotacionam 

de acordo com uma agenda personalizada, definida por modalidades de 

aprendizagem. A diferença entre rotação individual e os demais modelos de 

rotação, está no fato do aluno não precisar passar por todas as modalidades ou 

estações propostas. Sua agenda diária é individual, organizada de acordo com 

suas particularidades. O tempo de rotação, por exemplo, pode ser livre, variando 

de acordo com as necessidades dos alunos. Portanto, o controle individual do 

aprendizado é a principal característica do envolvimento discente. 

 

2. Modelos Flex: os alunos possuem uma lista a ser cumprida, dando ênfase à  

aprendizagem on-line. O ritmo de cada estudante é personalizado e o professor 

fica à disposição para esclarecer dúvidas. Esta proposta tem como princípio a 
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possibilidade dos alunos aprenderem de forma colaborativa com o uso de 

recursos on-line, independente da organização por anos ou séries. O apoio 

presencial pode ser uma tutoria individual, sendo os encontros presenciais 

realizados de acordo com a agenda personalizada e o restante do tempo é 

preenchido por atividades de experimentação, colaboração entre pares, entre 

outras possibilidades, com suporte on-line sempre que necessário. 

 

3. Modelo a La Carte: o aluno é responsável pela organização de seus estudos de 

acordo com os objetivos gerais a serem atingidos, organizados em parceria com 

o professor. Neste modelo, pelo menos uma disciplina é feita inteiramente on-

line, tendo o suporte e organização compartilhada com o professor. Além disso, 

a parte on-line pode ocorrer em qualquer lugar, seja em casa, na escola ou em 

outras localidades. 

 

4. Modelo Virtual Enriquecido: trata-se de uma experiência realizada por toda a 

escola, em que, em cada curso, os alunos dividem seu tempo entre a 

aprendizagem on-line e a presencial. Os alunos podem se apresentar 

presencialmente na escola, apenas uma vez na semana. 

 

De acordo com Martins (2016), no que se concerne aos estudos sobre Ensino Híbrido 

no cenário nacional, estes envolvem tradicionalmente as pesquisas associadas às propostas de 

Ensino a Distância no Ensino Superior, possuindo poucas contribuições na Educação Básica, 

devido a diversas limitações, sobretudo na formação docente, conforme apontado anteriormente 

por meio das contribuições de Fisher; Bushko e White (2017). 

Todavia, para que os licenciandos não pensassem que ações híbridas na Educação 

Básica ainda estão distantes da realidade brasileira, a pesquisadora-formadora apresentou um 

exemplo de aplicação do Ensino Híbrido no estado do Rio de Janeiro. Trata-se do projeto 

denominado Ginásio Experimental de Novas Tecnologias Educacionais (GENTE), iniciado em 

2013 na Escola Municipal André Urani, localizada na comunidade da Rocinha na cidade do 

Rio de Janeiro. A escola sem paredes abriga espaços onde alunos de diferentes idades são 

agrupados em times de acordo com seus interesses e características acadêmicas, apesar de serem 

matriculados nas séries convencionais, conforme determinado pela legislação. Na Figura 18, 

pode-se observar um dos espaços de aprendizagem do projeto. 
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Figura 18. Espaço de aprendizagem do projeto GENTE. 

Nesse espaço, os professores são responsáveis por supervisionar as atividades e o 

aprendizado de cada time. Entretanto, 60% do tempo são destinados à realização de atividades 

com a tutoria de um professor e o restante em laboratórios de aprendizagem, que são 

semelhantes às aulas tradicionais (CHAN; SASSAKI, 2015). O projeto foi idealizado pela 

Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-RJ), em parceria com diversas 

empresas, fundações e institutos sociais, tendo como principal objetivo, criar uma escola que 

sustente os seguintes pilares: i) a personalização do ensino a partir do uso de novas tecnologias; 

ii) o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais; iii) a promoção da 

autonomia do aluno e a ressignificação do papel do professor (OUCHANA, 2014). 

Após assistirem o vídeo do Projeto GENTE, a pesquisadora-formadora ressaltou que 

um dos propósitos basilares do curso híbrido, proposto por esta pesquisa, está em considerar o 

Ensino Híbrido como um conjunto de estratégias enraizadas na ideia de que não existe uma 

única forma de aprender e que a aprendizagem é um processo contínuo que necessita considerar 

as particularidades de cada sujeito, assim como a colaboração entre eles. Além disso, pretende-

se contribuir para a construção da identidade docente dos licenciandos, ao demonstrar que na 

educação do século XXI, eles, futuros professores, assumirão o papel de mediadores do 

Fonte:  http://fundacaotelefonica.org.br/noticias/escola-sem-fronteiras-conheca-o-projeto-gente-

modelo-de-inovacao-na-educacao-no-rio-de-janeiro-2/. Acesso em: 28 de jun. 2018. 

 

http://fundacaotelefonica.org.br/noticias/escola-sem-fronteiras-conheca-o-projeto-gente-modelo-de-inovacao-na-educacao-no-rio-de-janeiro-2/
http://fundacaotelefonica.org.br/noticias/escola-sem-fronteiras-conheca-o-projeto-gente-modelo-de-inovacao-na-educacao-no-rio-de-janeiro-2/
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conhecimento a partir da missão de propiciar e administrar diferentes visões, instrumentos e 

interpretações a serem dialogadas criticamente, almejando à interdisciplinaridade.  

Em seguida, como uma possibilidade de instrumento digital, que pode ser adotado no 

Ensino Híbrido, a pesquisadora-formadora conceituou os diários virtuais de campo, conceito 

este, já exposto no capítulo 4 desta dissertação. Após a explanação do mesmo, foi apresentado 

o Google Sites como ferramenta para construção de diários virtuais de campo.  

O Google Sites é uma ferramenta da Web 2.0 que permite a criação e edição de sites 

sem a necessidade de conhecimentos em programação. Para a criação do site é necessário, 

apenas, que o usuário possua uma conta no Google, a qual pode ser registrada gratuitamente. O 

Google Sites oferece um conjunto de temas/layouts, cores e ferramentas pré-definidas, sendo 

possível inserir vídeos, imagens, músicas, mapas, documentos, jogos, hiperlinks, tabelas, 

calendários, apresentações, entre outros. Entre suas funcionalidades, também é possível 

compartilhar a gestão do site com outros usuários, redefinir o layout das cores, o título do site 

e de suas páginas, personalizar fundos e padrões, entre outros. 

Após demonstrar como funciona a ferramenta, foi solicitada a criação de um site por 

meio desta para cada dupla interdisciplinar. Foi explicado que o diário de campo servirá para o 

registro de percepções, observações e reflexões sobre a jogabilidade do mobile game a ser 

escolhido no terceiro e último encontro presencial e jogado na etapa a distância do curso, dando 

visibilidade a possíveis práticas pedagógicas interdisciplinares por meio de mobile games de 

gestão e construção de cidades virtuais, aliados à perspectiva BYOD, como estratégia de m-

learning45.  

Apesar de ser um site por dupla, os participantes foram orientados a inserirem o(a) 

licenciando(a) parceiro(a) como colaborador/editor do site, para que na etapa a distância cada 

licenciando pudesse realizar suas contribuições. Segundo orientação da pesquisadora-

formadora, o site deve conter as páginas nomeadas e preenchidas, a partir dos seguintes 

direcionamentos:  

 

 Página inicial: apresentação pessoal de cada integrante da dupla e um breve 

relato sobre o interesse na proposta do curso; 

 Geografia/Matemática: o licenciando de sua respectiva ciência irá descrever 

as dificuldades, avanços, sugestões, conteúdos e possíveis práticas para o ensino 

                                                             
45 A aprendizagem móvel e suas variáveis foram aprofundadas no terceiro encontro presencial do curso em questão. 
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de Geografia e para o ensino de Matemática por meio do mobile game escolhido 

e jogado na etapa a distância; 

 Propostas Interdisciplinares: a dupla irá idealizar possíveis práticas 

interdisciplinares por meio mobile do game escolhido e testado na etapa a 

distância.  

 Aprendizagem móvel46: a dupla irá descrever a percepção que tiveram a 

respeito da perspectiva Bring Your Own Device como estragégia de m-learning, 

Ensino Híbrido e Mobile Games de Entretenimento, assim como a opinião geral 

sobre o curso, Interdisciplinaridade, Ensino e Tecnologia por Meio de Mobile 

Games de Entretenimento. 

 

Outros direcionamentos sobre o preenchimento das seções do site e execução da etapa 

a distância podem ser conferidos no APÊNDICE E. Na execução deste encontro, foi solicitado 

apenas que preenchessem a página inicial do site, as demais páginas serão preenchidas na etapa 

a distância. As Figuras 19 e 20 retratam o processo de criação dos sites, concebidos neste estudo, 

como diários virtuais de campo. 

 

 

 

Após a criação do diário virtual de campo por meio do Google Sites, os licenciandos 

compartilharam no grupo do Facebook o endereço eletrônico de acesso ao site, conforme 

demonstrado na Figura 21. 

                                                             
46 Ressalta-se que a expressão Aprendizagem Móvel foi adotada de forma consciente como seção do diário virtual 

tendo como intuito tornar o texto mais simples.  

Figura 19. Criação da página inicial do diário virtual 

de campo. 

Fonte. Elaboração Própria. 

Figura 20. Colaboração interdisciplinar entre 

licenciandos na construção do diário virtual de campo. 

Fonte. Elaboração Própria. 
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O Quadro 6 apresenta o endereço de acesso ao diário virtual criado por cada dupla.   

 

 

Dupla Acesso ao diário virtual de campo 

D1 https://sites.google.com/view/brunaeranna/p%C3%A1gina-inicial  

D2 https://sites.google.com/view/letciaegabriel/p%C3%A1gina-inicial 

D3 https://sites.google.com/view/cursodeextensaogabielu/p%C3%A1gina-inicial  

D4 https://sites.google.com/view/andreiaehanna/p%C3%A1gina-inicial  

D5 https://sites.google.com/view/cursodeextensaojessicalessiany/p%C3%A1gina-inicial  

D6 https://sites.google.com/view/o-aprendiz/p%C3%A1gina-inicial  

D7 https://sites.google.com/view/renataeramon/p%C3%A1gina-inicial  

D8 https://sites.google.com/view/cursocristianeepyetra/p%C3%A1gina-inicial 

D9 https://sites.google.com/view/cursokaioexayenne/p%C3%A1gina-inicial  

D10 https://sites.google.com/view/matgeomaciel/p%C3%A1gina-inicial  

D11 https://sites.google.com/view/cursodeextensaolilianelucas/home  

D12 https://sites.google.com/view/cursodeextensaojoaoetany/p%C3%A1gina-inicial  

D13 https://sites.google.com/view/nathaliaevalmir/p%C3%A1gina-inicial  

D14 https://sites.google.com/view/oficina2suellenhiury/p%C3%A1gina-inicial  

D15 https://sites.google.com/view/talesecalili/p%C3%A1gina-inicial  

 

Figura 21. Publicação do diário virtual da dupla no grupo do Facebook. 

Fonte. Grupo do Facebook 

Quadro 6. Acessos aos diários virtuais de campo das duplas. 

Fonte. Elaboração Própria. 

https://sites.google.com/view/brunaeranna/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/letciaegabriel/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/cursodeextensaogabielu/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/andreiaehanna/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/cursodeextensaojessicalessiany/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/o-aprendiz/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/renataeramon/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/cursocristianeepyetra/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/cursokaioexayenne/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/matgeomaciel/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/cursodeextensaolilianelucas/home
https://sites.google.com/view/cursodeextensaojoaoetany/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/nathaliaevalmir/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/oficina2suellenhiury/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/talesecalili/p%C3%A1gina-inicial
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Ao final do encontro, a fim de apresentar um novo instrumento de avaliação, a 

pesquisadora-formadora ensinou e testou o Plickers47, uma ferramenta disponível na versão web 

e em aplicativo para dispositivos móveis. O aplicativo - versão adotada no encontro – permite 

ao professor cadastrar diversas turmas no ambiente virtual da aplicação, cada aluno possui um 

número associado a ele, esse número auxiliará, posteriormente, na leitura das respostas dos 

alunos por meio de cartões semelhantes a QR Codes48, os quais são produzidos pelo próprio 

aplicativo e impressos pelo professor para distribuição na turma. 

Este aplicativo é interessante de se adotar em situações onde há precariedade na 

estrutura física e tecnológica do local a ser aplicado, seja em escolas, universidades, entre 

outros, pois, ao contrário de outros aplicativos que utilizam dispositivos móveis como 

mediadores na avaliação dos estudantes, como, por exemplo, o Kahoot - apresentado no 

primeiro encontro -  no Plickers o único usuário que precisa portar um dispositivo móvel é o 

professor, os alunos, por sua vez, irão possuir os cartões impressos que serão úteis na leitura 

das respostas dos mesmos. Contudo, assim como no Kahoot, ainda torna-se necessário a 

conexão com a internet, porém no dispositivo do professor. 

Cada licenciando recebeu seu próprio cartão (Figura 22), cada cartão possui um número, 

correspondente ao número do licenciando cadastrado previamente pela pesquisadora-

formadora no aplicativo. O cartão possui um formato quadrado, onde cada lado contém a leitura 

de uma das letras: “a”, “b”, “c” ou “d”, correspondentes às possíveis alternativas de cada 

questão. O lado que o licenciando voltar para cima no momento em que a pesquisadora-

formadora efetuar a leitura dos códigos pelo seu dispositivo móvel, corresponde à opção 

assinalada pelo licenciando como sendo a verdadeira para determinada questão.  

                                                             
47 Trata-se de um recurso digital que permite a elaboração de questionários de múltipla escolha, sendo usado para 

feedback individual dos estudantes, além de permitir aos professores a visualização imediata das respostas 

individuais dos alunos (PAULA; SOARES, 2016). 
48 Termo derivado de Quick Response, que significa resposta rápida. Este, consiste em um código de barras 2D 

facilmente detectado e traduzido por dispositivos móveis que contenham câmera e aplicativos capazes de fazer sua 

leitura (PAULA; SOARES, 2016). 
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 Ao realizar a leitura dos cartões, a pesquisadora-formadora observava, em tempo real, 

os alunos que acertaram determinada questão. Cabe ressaltar que os resultados computados na 

leitura dos cartões são salvos automaticamente pelo aplicativo, podendo ser consultados em 

outro momento, a fim de realizar uma análise mais personalizada das dificuldades dos alunos 

sobre os conteúdos ministrados. A Figura 23 apresenta o rendimento dos licenciandos nas três 

questões utilizadas no teste. Desta forma, ao clicar em cada pergunta o professor poderá conferir 

quais alunos acertaram ou erraram a questão, bem como realizar um diagnóstico sobre o alcance 

dos objetivos idealizados para a aula. 

Figura 22. Cartões-resposta utilizados pelos licenciandos 

Fonte. Elaboração Própria. 
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 Os licenciandos aprovaram a ferramenta e a consideraram útil, principalmente, para o 

ensino público, devido ao fato de não depender da aquisição de dispositivos móveis com acesso 

à internet para cada aluno, ou a utilização de um laboratório de informática devidamente 

equipado e em bom funcionamento.  Ao término do segundo encontro, foi realizado um 

momento de socialização e coffee break (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Porcentagem de acertos nas questões cadastradas no Plickers 

Fonte. Plickers 

Figura 24. Momento de socialização e encerramento do segundo encontro. 

Fonte. Elaboração Própria. 
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5.3.3 Mobile Games sob a perspectiva BYOD: construindo cidades na tela do seu 

dispositivo móvel. 

 

Após a realização dos dois últimos encontros, fundamentais para a construção dos 

conhecimentos básicos que servem de sustento para a execução da etapa a distância, o terceiro 

e último encontro presencial teve como fito apresentar a perspectiva BYOD como estratégia do 

m-learning, além de difundir possibilidades da metodologia ativa Aprendizagem Baseada em 

Jogos Digitais. Neste encontro, também foram discutidos aspectos interdisciplinares da cidade 

e, como esta pode ser inserida como temática geradora para possíveis aplicações críticas em 

diferentes áreas do conhecimento por meio de mobile games de gestão e construção de cidades 

virtuais. A parte prática do encontro, por sua vez, centrou-se em testar e selecionar, por meio 

dos dispositivos móveis dos próprios participantes, um mobile game de gestão e construção de 

cidades com potencial interdisciplinar entre Geografia e Matemática. O mobile game escolhido 

pela dupla a ser adotado na prática da etapa a distância do curso. 

Diferentemente dos tópicos de discussão dos dois últimos encontros, neste tópico não 

serão detalhados os aspectos teóricos sobre BYOD, m-learning, games na educação e 

interdisciplinaridade da cidade, estes foram aprofundados no referencial teórico (capítulo 3) 

desta pesquisa, por serem considerados como principais abordagens que norteiam esta 

dissertação. Cabe ressaltar, que as teorias sobre os quesitos mencionados foram abordadas na 

execução do terceiro encontro, podendo ser visualizadas na apresentação em Prezi49. 

Neste encontro, não foram utilizados os computadores do laboratório, pois neste 

encontro, foi adotada integralmente a perspectiva BYOD, seguindo com esta até a conclusão 

da etapa a distância. Em relação ao acesso à internet para a execução da prática do terceiro 

encontro, todos os licenciandos tinham acesso a Wi-Fi e 21 também possuíam acesso aos dados 

móveis (3 ou 4G). A fim de que todos tivessem acesso à internet de forma gratuita, cada 

licenciando recebeu um voucher com uma senha provisória de acesso à internet, válido por um 

dia. A solicitação de liberação da rede com melhor qualidade de distribuição de sinal próximo 

ao laboratório onde foram realizados os encontros foi requerida antecipadamente pela 

pesquisadora-formadora à Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI) do IFF 

campus Campos Centro. Não houve nenhum empecilho, restrição ou maiores burocracias para 

o cadastro dos licenciandos e liberação dos vouchers. Contudo, no início do encontro, ao 

distribuir os vouchers, necessitamos de suporte técnico do DGTI, pois alguns dispositivos 

                                                             
49 Disponível em: http://prezi.com/ja2j-h06a_e5/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  

http://prezi.com/ja2j-h06a_e5/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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móveis não estavam com o acesso liberado. Após o devido reparo pelo setor responsável, todos 

os licenciandos conseguiram acessar a rede, entretanto, a mesma apresentava-se lenta para o 

acesso simultâneo de trinta usuários, além dos demais usuários administrativos, bolsistas e 

professores que fazem uso habitual da mesma rede localizada no início do bloco F do referido 

campus do IFF. Como alternativa ao problema, a pesquisadora-formadora solicitou que os 

licenciados que possuem acesso aos dados móveis ou estão cadastrados como bolsistas em 

outras redes do IFF, utilizassem as mesmas, deixando a rede adotada para o curso para os 

demais colegas, a fim de que a conexão e a agilidade da internet fluíssem de maneira mais 

favorável para o download dos mobile games e jogabilidade dos mesmos. 

Durante a contextualização teórica sobre games na educação e suas vertentes, a 

pesquisadora-formadora apresentou diferentes categorias de jogos e aplicativos que apesar de 

não serem games, podem ser usados em processos gamificados. A princípio, tentou-se utilizar 

o aplicativo Google Expedições, o qual permite passeios imersivos por meio da realidade virtual 

(RV) ou interações por meio da realidade aumentada (RA)50. Contudo, não foi possível utilizar 

este aplicativo, pois o mesmo possui altos padrões de configuração não compatíveis com 

nenhum dos dispositivos móveis presentes no encontro. Aderindo a sugestão de uma 

participante do curso, conhecemos o aplicativo de RA, Augment. Esta aplicação móvel gratuita 

permite a visualização de modelos 3D, numa realidade aumentada integrada em tempo real em 

seu tamanho e ambiente verdadeiro, conforme demonstrado na Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50 De acordo com Romão e Gonçalves (2013), a RV consiste em uma interface avançada para aplicações virtuais 

com a qual o usuário pode se movimentar (navegar) e interagir em tempo real em um ambiente tridimensional. A 

RA, por sua vez, diferencia-se da RV por usar técnicas computacionais que geram e combinam objetos virtuais 

integrados ao ambiente real. 

Figura 25. Interação com objeto 3D em 

RA por meio do aplicativo Augment 

Fonte. Elaboração Própria. 
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Diante disso, presenciamos uma das principais dificuldades na execução da perspectiva 

BYOD, conforme apontado por Nichele (2015) em relação as dificuldades com a internet, 

anteriormente discutidos no referencial teórico deste trabalho. Apesar da proposta do curso 

adotar o quarto tipo de BYOD de acordo com a Figura 1 (capítulo 3, p. 36) proposto pela Alberta 

Education (2012) considerando a maior flexibilidade de uso dos dispositivos móveis, exigindo 

apenas acesso à internet, pode-se verificar na prática a necessidade de se garantir o acesso à 

banda larga de qualidade que atenda um grande público. Todavia, cabe ressaltar, que o curso 

foi um evento transitório em que o DGTI alertou sobre a possível sobrecarga da rede em relação 

aos trinta acessos simultâneos, além dos demais acessos vinculados à referida rede.  

Novamente debruça-se nas orientações de Nichele (2015), considerando a possibilidade 

de adoção da metodologia Sala de Aula Invertida, devido ao acesso à infraestrutura, em especial 

a qualidade da internet, como forma de minimizar os problemas técnicos nas atividades 

educacionais. Dessa forma, foi possível tirar proveito da estrutura do curso, planejado 

previamente de forma a criar espaços híbridos e multimodais de aprendizagem. Sendo assim, 

foi permitido aos licenciandos que continuassem os testes e seleção dos mobile games em suas 

residências, caso não conseguissem realizar os procedimentos durante o encontro. 

Após as devidas soluções, os licenciandos seguiram os seguintes critérios para a escolha 

do mobile game: 

a) Ser um jogo de entretenimento com foco na gestão e construção de cidades virtuais; 

b) Ser um jogo gratuito; 

c) Ser um jogo com potencial interdisciplinar, contemplando principalmente áreas 

relacionadas à Geografia e à Matemática; 

d) Possuir compatibilidade com os sistemas operacionais dos dispositivos móveis de 

todos os licenciandos participantes do curso, ou seja, Android e IOS. 

A Figura 26 retrata o processo de pesquisa, teste e escolha do mobile games pelos 

licenciandos durante a execução do encontro. 
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Conforme foram testando os mobile games a partir dos critérios estabelecidos, os 

licenciandos foram elencando os games que mais gostaram. Os mobile games com potencial 

para a execução da etapa a distância, bem como suas respectivas descrições encontradas nas 

lojas virtuais e adaptadas para a pesquisa, são apresentados abaixo: 

 

1. SimCity Buildit - uma adaptação voltada para dispositivos móveis da famosa 

franquia de simulação Simcity. O jogo começa com apenas uma rua, e cabe ao 

jogador construir novas casas, indústrias, áreas comerciais e toda infraestrutura 

para dar suporte aos moradores como rede elétrica, água, segurança, saúde, 

educação e outros. Além de necessitar gerenciar todas as políticas públicas e a 

cidade de maneira geral, a fim de satisfazer os habitantes. 

 

2. Little Big City 2 - mobile game que dá sequência a franquia de simuladores 

urbanos da Gameloft. O jogo tem como cenário uma ilha remota, onde o jogador 

precisa cuidar de todas as necessidades da população que escolheu o cenário 

paradisíaco como sua morada, além de atrair novos moradores para a região. 

Para ajudar nessa tarefa, o jogador pode contar com uma série de ferramentas 

voltadas para construção e administração. 

 

Fonte. Elaboração Própria. 

Figura 26. Processo de seleção de um mobile 

 game. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Adapta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dispositivos_m%C3%B3veis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simcity
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3. Megapolis - neste jogo, assim como os demais de seu gênero, é preciso construir 

e desenvolver uma nova cidade, deixando-a sofisticada e economicamente forte. 

Desenvolvendo–se por meio de uma série de missões, o jogo possui um cenário 

bastante amplo. Ele oferece centenas de opções de edifícios de infraestrutura, 

comerciais, industriais, e residenciais, que auxiliam na captação de créditos e 

recursos, sendo desbloqueados conforme o nível de experiência do jogador 

aumentar. 

 

4. 2020: meu país - é a sequência do jogo de construção de cidades de sucesso 

chamado Meu País. O jogador constrói e governa uma metrópole futurista em 

uma série de cidades insulares. O aplicativo oferece gráficos e animações 

altamente detalhadas que trazem vida à cidade e às centenas de missões que 

devem ser completadas. Nesta continuação, o jogador controla a vida de 

cidadãos ativos e contentes cruzando a cidade em carros voadores. Ao mesmo 

tempo em que é possível realizar personalizações com milhares de recursos e, 

estar atento a uma variedade de desastres, incluindo terremotos, inundações, 

entre outros. 

 

5. City Mania – Neste jogo o jogador pode criar edifícios imponentes e planejar 

sua estratégia para ampliar sua cidade, partindo de um simples vilarejo até uma 

capital completa, tudo depende das decisões a serem tomadas. Neste jogo 

também é possível construir sua família, criando personagens casuais e 

divertidos e com personalidades únicas. O jogo traz ainda opções futurísticas, 

como carros voadores e skates flutuantes, conforme o jogador for desbloqueando 

as especializações. Cada especialização permite que o jogador desenvolva sua 

cidade em diferentes direções, como Sustentabilidade, Comércio, Educação e 

Entretenimento.  

 

6. Space City - jogo de criação de cidades futuristas com uma temática espacial. 

Neste jogo, o jogador terá que criar e gerir uma civilização sustentável num 

planeta remoto e desolado. Ao contrário da Terra, os recursos nem sempre são 

fáceis de obter. O jogador terá que fornecer energia, água e oxigénio aos 

cidadãos, colher alimentos e escavar minas para conseguir recursos. Além disso, 
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é possível criar serviços urbanos, edifícios comunitários e de lazer, parques e 

decorações para manter os novos moradores felizes e satisfeitos com a cidade. 

 

7. Designer City 2 - game o qual o jogador deverá construir uma cidade, a partir 

do nada. Sua função é construir estradas e casas, fornecer serviços públicos, 

redes de energia, gerar emprego e mais. A jogabilidade em Designer City é 

similar aos clássicos do gênero, sendo possível construir uma cidade onde o 

jogador preferir, sem restrições e com toda liberdade. 

 

8. City Island 4: Magnata -x este é o quarto título da aclamada franquia de 

simulação de construir cidades. A missão do jogador, como um poderoso 

magnata, é desenvolver economicamente um pequeno vilarejo de uma ilha 

paradisíaca. Para isso o jogador deverá investir em infraestrutura e atrações 

turísticas do local. 

 

Em geral, os mobile games acima elencados possuem narrativas semelhantes, uns mais 

futurísticos e lúdicos que outros, mas em suma, visam a construção e gestão de cidades virtuais. 

Todavia, a pesquisadora-formadora alertou aos licenciandos sobre a necessidade de estarem 

atentos a não reproduzir uma lógica puramente capitalista na construção do espaço urbano, 

acabando por negligenciar o direito de não exclusão da sociedade sobre as qualidades e 

benefícios da vida urbana. Esta observação está de acordo com as reflexões de Ruis e Zacchi 

(2018) ao enfatizarem que jogos desse gênero, nas entrelinhas, reproduzem desigualdades 

socioespaciais. Contudo, “o professor, por sua vez, deverá ter a pretensão prioritária de utiliza-

los como instrumentos críticos, se atentando a não reprodução daquilo que se necessita 

desconstruir, estimulando o pensamento questionador dos alunos sobre a realidade reproduzida 

no jogo em relação a realidade” (RUIS; ZACCHI, 2018, p.116). 

Elencados os principais mobile games de gestão e construção de cidades, a partir da 

concepção dos participantes do curso, a pesquisadora-formadora criou uma enquete no grupo 

do curso no Facebook (Figura 27), listando os mobile games apontados pelos licenciandos. 

Devido a instabilidades derivadas da conexão à internet, conforme anteriormente mencionado, 

a pesquisadora-formadora solicitou que continuassem os testes em casa e respondessem à 

enquete no grupo identificando o mobile game escolhido pela dupla para a execução da etapa a 

distância. Neste momento, a pesquisadora-formadora ressaltou os procedimentos a serem 
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realizados na etapa seguinte sobre a jogabilidade do game escolhido, preenchimento do diário 

virtual de campo e interação nas redes sociais virtuais do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dessa forma, o Quadro 7 apresenta os mobile games escolhidos por dupla: 

 

Dupla Mobile game escolhido 

D1 Megapolis  

D2 Little Big City 2 

D3 Megapolis  

D4 SimCity Buildit  

D5 2020: Meu País  

D6 Megapolis  

D7 Megapolis  

D8 2020: Meu País 

D9 SimCity Buildit  

D10 City Mania  

D11 Little Big City 2 

Figura 27. Enquete realizada no grupo do curso no Facebook. 

Fonte. Grupo do Facebook. 

Quadro 7. Mobile game escolhido por dupla. 

 

https://sites.google.com/view/brunaeranna/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/brunaeranna/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/andreiaehanna/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/cursodeextensaojessicalessiany/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/o-aprendiz/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/renataeramon/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/andreiaehanna/p%C3%A1gina-inicial
https://sites.google.com/view/matgeomaciel/p%C3%A1gina-inicial
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D12 Little Big City 2 

D13 SimCity Buildit 

D14 Space City 

D15 Little Big City 2  

  

Destarte, entre os nove mobile games indicados pelos licenciandos, seis destes foram 

adotados por eles, sendo: Megalopolis – quatro duplas; Little Big City 2 – quatro duplas; 

SimCity Buildit – três duplas; 2020: Meu País – duas duplas; City Mania – uma dupla; Space 

City – uma dupla.  

Concluindo o terceiro encontro, foram esclarecidas as dúvidas sobre a etapa a distância 

- a qual será aprofundada no próximo tópico – e realizado o momento de socialização e coffee 

break (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Etapa a Distância 

  

Após todos os conhecimentos construídos na etapa formativa presencial, foi iniciada a 

etapa a distância do curso híbrido. Nesta etapa, os participantes tiveram como missão a 

Fonte. Elaboração Própria. 

Figura 28. Momento de socialização e encerramento do terceiro encontro. 

Fonte. Elaboração Própria. 

https://sites.google.com/view/andreiaehanna/p%C3%A1gina-inicial
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realização das seguintes ações: i) jogar individualmente o mobile game escolhido pela dupla; 

ii) interagir sobre a jogabilidade do game,  por meio das ferramentas sociais virtuais (Facebook 

e WhatsApp) com os demais colegas; iii) registrar, no diário virtual de campo, dificuldades, 

barreiras, progressos e possíveis práticas pedagógicas disciplinares e interdisciplinares 

idealizadas por meio do mobile game adotado; iv) avaliar a perspectiva Bring Your Own Device 

(BYOD) como estratégia de m-learning.  

Para um melhor entendimento das ações a serem realizadas nesta etapa do curso, a 

pesquisadora-formadora elaborou um breve tutorial (APÊNDICE C) com os direcionamentos 

para a execução da prática a distância. Neste tutorial, foram utilizadas imagens demonstrativas, 

assim como foram detalhados todos os procedimentos necessários para o preenchimento do 

diário virtual de campo. Além disso, foram ressaltadas outras informações importantes, como: 

prazo de finalização do diário virtual; orientações sobre a necessidade de planejamento e 

administração do tempo destinado à jogabilidade do mobile game escolhido; sugestões sobre a 

utilização de Print Screens das telas do jogo, a fim de ilustrar os registros atribuídos pela dupla; 

direcionamentos sobre a interação nas redes sociais virtuais, de modo a compartilhar dúvidas, 

conquistas, progressos, itens, entre outras informações e, por fim, um alerta sobre a certificação 

do curso, estando condicionada à participação em todas as etapas e realização de suas 

respectivas atividades. 

A partir das orientações sugeridas por Nichele (2015) no que se concerne à adoção da 

perspectiva BYOD em práticas pedagógicas – estas, já mencionadas no referencial teórico desta 

pesquisa – o acompanhamento do período destinado a jogabilidade dos mobile games 

escolhidos pelas duplas foi realizado por meio das redes sociais virtuais do curso. Cabe ressaltar 

que este tópico da presente pesquisa, destina-se apenas a apresentar as dificuldades e progressos 

que os licenciandos manifestaram durante o período de jogabilidade a distância. Para tanto, foi 

acompanhado por meio das redes sociais virtuais do curso todo o processo de jogabilidade 

compartilhado entre os licenciandos, em tempo real. 

 A participante Lesyani, integrante da dupla D5, iniciou a discussão no grupo do 

WhatsApp ressaltando sua dificuldade em gerenciar o trânsito de sua cidade no mobile game 

2020: Meu País (Figur 29).  
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Neste momento, a pesquisadora-formadora, responsável por mediar as discussões e o 

processo de ensino e aprendizagem, fez uma contribuição a respeito da mobilidade urbana da 

cidade mencionada (Figura 30). Contudo, diferente dos demais jogos escolhidos, a participante 

da dupla D5 descobriu que além de gerenciar a mobilidade urbana da cidade, o jogador também 

conduz os veículos, gerando, assim, certa dificuldade em necessitar administrar e gerenciar a 

cidade, assim como as ações dos habitantes no trânsito. 

 

Figura 29. Dificuldades no trânsito - 2020: Meu país 

 

Fonte. Grupo do WhatsApp. 

Figura 30. Sugestão da pesquisadora-formadora sobre mobilidade urbana. 

 

Fonte. Grupo do WhatsApp. 
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Incentivando o compartilhamento de informações e implicações no ato do jogar, a 

pesquisadora-formadora perguntou se alguém chegou a falir a cidade. Este tipo de 

acontecimento é bastante comum em jogos de gestão e construção de cidades virtuais, pois 

quando os cidadãos da realidade virtual do jogo estão insatisfeitos com a administração do local, 

seja por falta de serviços públicos ou pela reduzida oferta de empregos e, até mesmo, pela má 

gestão econômica, a cidade tende a falir e, consequentemente, o jogo termina. Diante disso, a 

integrante da dupla D1, mencionou que esta situação ocorreu com ela ao jogar o mobile game 

Megapolis (Figur 31). 

 

 

 A integrante da dupla D1 ressaltou sua dificuldade em jogar, pois não possui costume com esse 

tipo de game. A Figura 32 mostra a  intervenção da pesquisadora-formadora ao enfatizar que todas as 

dificuldades encontradas precisam ser registradas no diário virtual da dupla e que ao compartilha-las 

com os demais colegas, por meio das redes sociais virtuais do curso, possivelmente outros licenciandos 

poderão ajudar, pois apesar de serem jogos diferentes, o enredo dos mobile games de gestão e construção 

de cidades são bastante semelhantes. Além disso, algumas duplas escolheram o mesmo jogo, o que 

implica maiores similaridades. Para estas duplas com o jogo em comum, é possível realizar trocas de 

itens do jogo, adicionar cidades vizinhas, entre outras possibilidades.  

Figura 31. Diálogo sobre a falência da cidade no jogo Megapolis. 

 

Fonte. Grupo do WhatsApp. 
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Cabe ressaltar que a pesquisadora-formadora aderiu à linguagem informal e cotidiana 

por meio das redes sociais virtuais com os participantes do curso. Esta linguagem habitual foi 

utilizada tendo em vista uma interação mais espontânea, de forma que os assuntos fluíssem com 

naturalidade entre os participantes, não estabelecendo padrões acadêmicos rígidos e formais. 

Essa variação linguística e representativa por meio de emoticons, gifs, entre outos, durante o 

diálogo virtual é defendida por Patrício, Gonçalves e Carrapatoso. (2008, p. 8) no contexto 

educacional: 

[...] devemos avaliar as potencialidades de contextos espontâneos e informais que 

ocorrem na Internet, pois a e-aprendizagem informal, em virtude da utilização 

generalizada de redes sociais, está a despertar grande atenção por parte dos indivíduos, 

podendo proporcionar várias vantagens para o contexto educacional, como a 

personalização, a colaboração, a partilha de informação, a participação ativa e o 

trabalho colaborativo. 

 Além das dificuldades relatadas em tempo real pelos participantes do curso, alguns deles 

também compartilharam, no grupo do WhatsApp, aspectos positivos sobre a jogabilidade do 

jogo escolhido. A Figura 33, mostra a interação entre as integrantes da dupla D4, as quais 

jogaram o mobile game SimCity Buildit. 

 

 

 

Figura 32. Diálogo sobre a dificuldade em jogar 

Fonte. Grupo do WhatsApp. 
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 Avançando nas discussões, a licencianda em Matemática da dupla D4 foi alertada pela 

pesquisadora-formadora sobre a expansão do tecido urbano e o crescimento puramente 

econômico, devendo ter a cautela em não promover desigualdades sociais (FIGURA 34). 

 

 

 Apesar desta pesquisa não se destinar aos aspectos epistemológicos e curriculares 

específicos do ensino de Geografia, bem como do ensino de Matemática, mas sim por 

possibilitar uma visão interdisciplinar entre as duas áreas, a fim de que o diálogo entre os 

Figura 33. Diálogo sobre a boa administração da cidade. 

Fonte. Grupo do WhatsApp. 

Figura 34. Diálogo sobre o crescimento urbano 

Fonte. Grupo do WhatsApp. 
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saberes seja mútuo e complementar, é importante ponderar alguns assuntos no que tange ao 

desenvolvimento urbano visando uma cidade justa e igualitária. Portanto, a partir do diálogo 

entre a pesquisadora-formadora e a integrante da dupla D4, é possível debruçar sobre as 

contribuições de Souza (2003), ao alertar sobre o perigoso crescimento estritamente econômico 

e, excludente socioespacial. O autor supracitado explica a dimensão autêntica do 

desenvolvimento urbano: 

Um desenvolvimento urbano autêntico, sem aspas, não se confunde com uma simples 

expansão do tecido urbano e a crescente complexidade deste, na esteira do 

crescimento econômico e da modernização tecnológica. Ele não é, meramente, um 

aumento da área urbanizada, e nem mesmo, simplesmente, uma sofisticação ou 

modernização do espaço urbano, mas, antes e acima de tudo, um desenvolvimento 

socioespacial na e da cidade: vale dizer, a conquista de melhor qualidade de vida para 

um número crescente de pessoas e de cada vez mais justiça social. (SOUZA, 2003, p. 

101) 

 

 Diante disso, a pesquisadora-formadora instruiu a integrante da dupla D4 e aos demais 

licenciandos a promoverem a qualidade de vida, o acesso igualitário aos serviços públicos e a 

promoção de condições dignas de moradia para todos os cidadãos (FIGURA 35). 

 

 

Outra questão interessante no período de jogabilidade a distância foi a verificação da 

motivação dos licenciandos no ato do jogar, confirmando a constatação de Souza et al. (2010) 

sobre as vantagens da união entre jogos digitais e aprendizagem móvel, entre elas: a cooperação, 

Figura 35. Diálogo sobre a qualidade de vida dos cidadãos no jogo. 

Fonte. Grupo do WhatsApp. 



116 
 

 
 

a participação, o prazer e a motivação, conforme apresentado no diálogo da Figura 36 e na 

Figura 37. 

 

 

 

 

 Durante o período de jogabilidade a distância, acompanhado por meio do WhatsApp, 

percebeu-se, ainda, a construção da análise crítica dos licenciandos a respeito dos 

acontecimentos e funcionalidades dos mobile games, como apresentado na Figura 38, a partir 

da reflexão e sugestões da integrante da dupla D3. 

 

  

 

Figura 36. Diálogo sobre o interesse e entusiasmo com a prática do jogo. 

Fonte. Grupo do WhatsApp. 

Figura 37. Interação entre a pesquisadora-formadora e a licencianda da dupla D4 sobre a prática do jogo de 

entretenimento. 

Fonte. Grupo do WhatsApp. 
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 Diante disso, constata-se que ao jogar e ao refletir, socializando as práticas e reflexões 

no ato do jogar, os licenciandos conseguem ir além das concepções de um usuário funcional, 

começando a compreender os diferentes sentidos sobre o uso de games na educação. Além 

disso, os licenciandos começam a entender e a pensar novos usos e possibilidades, tornando-se 

uma espécie de analistas críticos sobre o entretenimento e funcionalidades proporcionadas pela 

virtualidade do jogo, associadas a possíveis contribuições pedagógicas, as quais serão 

detalhadas no capítulo 6 na seção sobre a análise dos diários virtuais de campo. 

 A cooperação entre os licenciandos foi nítida durante o período de jogabilidade a 

distância, como identificado na Figura 39. Contudo, alguns licenciandos se sentiram mais a 

vontade em estabelecer o diálogo apenas com a dupla em conversas privadas por meio das redes 

sociais virtuais, porém acompanharam a discussão entre os demais colegas nos grupos virtuais 

do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Reflexões e sugestões sobre a jogabilidade do mobile game, Megapolis. 

Fonte. Grupo do WhatsApp. 
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 Em games de entretenimento do gênero simulação, é comum a aparição de situações 

inusitadas como ataques zumbis, surgimento de extraterrestres, entre outros, tornando o jogo 

mais lúdico e característico para o entretenimento, porém, desnecessário para fins pedagógicos. 

Uma integrante da dupla D15 e outra integrante da dupla D5, vivenciaram tal situação nos 

mobile games: Little Big City 2 e 2020: Meu País, respectivamente (FIGURA 40 e 41). 

 

 

Figura 39. Cooperação entre os licenciandos. 

Fonte. Grupo do WhatsApp. 

Figura 40. Aparição de situação inusitada no mobile game Little Big City 2. 

Fonte. Grupo do WhatsApp. 

https://sites.google.com/view/cursodeextensaojessicalessiany/p%C3%A1gina-inicial
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 É importante lembrar que todos os mobile games selecionados pertencem à categoria 

entretenimento, portanto, não se tratam de jogos educacionais, mas que podem ser extraídas 

possíveis abordagens pedagógicas dos mesmos. Entretanto, existem aspectos nestes jogos que 

não precisam ocorrer no ato de sua aplicação no contexto educacional. Caso seja de interesse 

do professor, é possível instruir os alunos a procurarem nas configurações do jogo escolhido a 

possibilidade de desativar situações imprevisíveis. No caso do SimCity Buildit, por exemplo, 

este tipo de configuração é estabelecida ao ativar o modo Sandbox. Uma vez ativado, os 

desastres e acontecimentos aleatórios no jogo são desligados. Contudo, as ações do jogador não 

contarão para placares de líderes desafios e conquistas. 

 Outras interações e registros sobre os acontecimentos na virtualidade dos mobile games 

sob perspectivas disciplinares e interdisciplinares serão ressaltados no próximo capítulo 

destinado a análise e triangulação de dados. 

  

Figura 41. Diálogo sobre situações inusitadas em mobile games de gestão e construção de cidades. 

Fonte. Grupo do WhatsApp. 
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6.   ANÁLISE DOS DADOS EMPÍRICOS 

 

 Neste capítulo, são focalizados os três procedimentos analíticos adotados para 

efetivação da triangulação dos dados, sendo estes: i) interações nas redes sociais virtuais; ii) 

diários virtuais de campo; iii) questionário pós curso de capacitação. Dessa forma, cada 

procedimento será analisado nas seções a seguir de forma a interpretar os dados qualitativos 

adquiridos ao longo do curso de capacitação. Ressalta-se que os dados coletados foram 

analisados de acordo com o referencial teórico adotado neste trabalho. 

 

6.1 Análise da Interação nas Redes Sociais Virtuais 

 

 Conforme detectado pela pesquisa, seja nas conversas informais por meio do grupo no 

WhatsApp; no questionário de sondagem diagnóstica sobre os conhecimentos e uso das TDIC 

nas Licenciaturas de Matemática e Geografia do IFF (APÊNDICE C e D) ou a partir das 

contribuições teóricas de Souza et al. (2010) e Tori (2017), os jogos digitais de entretenimento 

para dispositivos móveis associado as redes sociais virtuais, podem corroborar para o 

desenvolvimento da cooperação, colaboração, participação e prazer, uma vez que a autonomia 

no ato de jogar e o diálogo entre os jogadores despertam a motivação e a superação de 

dificuldades. Um fato recorrente que pode ajudar a elucidar essa informação é que alguns 

licenciandos inicialmente afirmaram que não costumam jogar games em seus dispositivos 

móveis (Gráficos 19 e 20, p.64), assim como um participante do curso afirmou por meio do 

grupo do WhatsApp, que não possui experiência com jogos desse gênero (Figura 38, p.118), 

porém, depois que um vínculo socioemocional e cooperativo começou a se estabelecer entre os 

licenciandos e a pesquisadora-formadora por meio das redes sociais virtuais, os participantes 

do curso ficaram mais à vontade para compartilharem seus receios, anseios, gostos e desgostos. 

Dessa forma, começaram a socializar entre eles sobre os acontecimentos ocorridos na 

virtualidade dos diferentes jogos de construção e gestão de cidades virtuais, propiciando, assim, 

a efetivação das comunidades virtuais de aprendizagem: Facebook e WhatsApp. 

 O Facebook, por sua vez, adequou-se como comunidade virtual de aprendizagem 

essencial para os encontros da primeira etapa do curso, servindo como extensão das aulas 

presenciais. Nesta rede social virtual, foram realizadas enquetes, avisos, disseminação de 

conteúdos e reportagens, compartilhamento de materiais produzidos pelos licenciandos, 

promoção de discussões, desafios, entre outros. Os licenciandos se sentiram à vontade para 
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aprofundar nas redes sociais virtuais, os conhecimentos construídos nos encontros presenciais. 

Eles compartilharam vídeos e reportagens por conta própria, fazendo associações com os 

conteúdos trabalhados nos encontros, conforme apresentado na Figura 42. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 Este espaço dialógico e não hierárquico, encorajou os licenciandos a compartilharem 

materiais e recursos, mudando o paradigma do professor ser o único detentor de conhecimentos 

e aquele responsável por indicar os caminhos da aprendizagem. No exemplo da Figura 42, o 

licenciando, sente-se à vontade em iniciar uma interação espontânea, compartilhando uma 

mídia digital que se associa a um dos conteúdos/comentários abordados na etapa formativa 

presencial. Dessa forma, a partir do exemplo apresentado na Figura 42, bem como em outras 

experiências do mesmo tipo que surgiram durante a realização do curso de capacitação, pode-

se perceber por meio das redes sociais virtuais que os licenciandos contribuíram para a 

construção do conhecimento, conduzindo à colaboração e a aprendizagem do grupo. 

 A respeito da mediação realizada pela pesquisadora-formadora ao decorrer do curso de 

capacitação, buscou-se deixar claro os objetivos a serem atingidos, os direcionamentos para a 

execução de cada atividade e o feedback individual ou por dupla por meio das redes sociais 

virtuais. Buscou-se também a transcendência, de forma a ultrapassar o aqui e o agora, 

articulando as aprendizagens e dificuldades encontradas na virtualidade do jogo com outros 

contextos e saberes, conforme foi apresentado na seção 5.2, referente à etapa à distância. De 

acordo com Abed (2014): 

 

Mediar a transcendência é atuar, de maneira consciente e intencional, de forma a 

promover a metacognição do aluno, ou seja, o “pensar sobre o próprio pensamento” 

que faz com que ele reflita sobre como relacionar aquilo que está sendo estudado no 

Figura 42. Publicação de um participante do curso no grupo do 

Facebook. 

Fonte. Grupo do Facebook 
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momento com outros saberes, com outras situações, com outras esferas da vivência 

humana. (ABED, 2014, p.61). 

 

 Além de direcionar os licenciandos sobre as questões relativas ao curso, bem como aos 

conteúdos intrínsecos à prática, os feedbacks atribuídos pela pesquisadora-formadora nas 

publicações dos futuros professores também almejaram motiva-los, contribuindo para a 

autoestima dos licenciandos em relação ao desenvolvimento das atividades. De acordo com 

Abed (2014) o mediador necessita imbuir o aluno de estímulos para que o aluno se sinta capaz 

de aprender, superar suas dificuldades e buscar aprimorar o conhecimento, aumentando assim, 

sua autoestima, motivação e esforço para enfrentar os desafios. Portanto,  

 

[...] é importante que o professor ofereça feedbacks não só em relação às habilidades 

cognitivas envolvidas (por exemplo, interpretar corretamente a tarefa, colher os dados 

e acionar os conhecimentos disponíveis necessários à sua execução), mas também às 

habilidades socioemocionais, como a capacidade de controlar a ansiedade, prestar 

atenção e concentrar-se na execução. (ABED, 2014, p. 62). 

 

 

Dessa forma, cada publicação realizada pelos licenciandos, seja no Facebook ou 

WhatsApp, a pesquisadora-formadora do curso atribuiu feedbacks de estímulo e/ou orientações 

de possíveis melhorias, como retratados nas Figuras 43 e 44 em relação ao diário virtual 

finalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 43. Feedback com orientações de possíveis melhorias. 

Fonte. Grupo do Facebook. 
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 Em relação aos conflitos comuns em práticas interdisciplinares (CENTA; 

MUENCHEN, 2018) dois licenciandos procuraram a pesquisadora-formadora do curso em 

particular demonstrando insatisfação em relação a sua respectiva dupla sobre o processo de 

construção das atividades da etapa à distância, alegando a ausência de participação do 

licenciando oposto. Neste momento, a pesquisadora-formadora necessitou ter cautela nas 

orientações e buscou entrar em contato com as respectivas duplas a fim de sanar o problema 

exposto. Segundo Abed (2014) é impreterível no processo de mediação, cultivar um clima de 

respeito e ajuda mútua e ressaltar a importância de aprender a lidar com o outro, se expressando 

Figura 44. Feedback com orientações de possíveis melhorias. 

Fonte. Grupo do Facebook. 
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de maneira clara e cautelosa, além de buscar o equilíbrio entre os objetivos pessoais e grupais 

de resolver conflitos. Esta situação também se legitima a partir das abordagens de Centa e 

Muenchen (2018), já mencionadas anteriormente, sobre possíveis conflitos em práticas 

interdisciplinares, o que é comum, pois trata-se de algo inerente da natureza do homem. 

 Outra situação verificada destina-se ao incentivo dos licenciandos entre si ao se 

motivarem e estimularem o outro a não desistir. Este foi o caso das duplas D8 e D12, em que 

um dos integrantes de cada dupla são imigrantes digitais por terem nascido antes da 

potencialização das TICs e da internet, mas têm buscado se adaptar a essa nova era (PRENSKY, 

2001). Em diversos momentos, presenciais e a distância, os respectivos licenciandos imigrantes, 

ressaltaram o desafio que o curso híbrido de capacitação é para a formação dos licenciandos e, 

em especial, para a formação dos que não são habituados ao mundo digital.  

Além disso, foi identificado que a adoção das redes sociais virtuais associadas a desafios 

e a processos gamificados, motivam ainda mais os estudantes. Isso ocorreu, quando a 

pesquisadora-formadora lançou um desafio no Facebook, como apresentado na Figura 45, tendo 

como recompensa um livro sobre o tema trabalhado em um dos encontros presenciais. Tal 

desafio gamificado considerou as indicações de Zichermann e Cunningham (2011) e Pereira 

(2017), apresentadas no capítulo 3 desta dissertação. De forma geral, considerou-se: i) a 

diversão ii) a sociabilidade iii) a participação voluntária e engajada como pré-condição; ii) os 

desafios compatíveis com as habilidades dos usuários; iv) metas claras e estimulantes para 

influenciar o interesse e o desejo dos envolvidos; v)  respostas rápidas (feedback), frequentes e 

claras; vi) atribuição de elementos de incerteza, surpresa e aleatoriedade de potencialização de 

prazer dos usuários; vii) uso de mecânicas de jogos: trocas, customização, recompensa, 

competição, colaboração, coletividade, interação, entre outros. 
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 Utilizar a gamificação nas redes sociais foi uma boa estratégia para a promoção da 

discussão entre os licenciandos e o estímulo ao pensamento crítico a partir de um desafio-

problema. Os licenciandos discutiram entre eles sobre possibilidades errôneas e assertivas a 

partir da proposta do desafio e prolongaram a discussão em um dos encontros presenciais. A 

partir de tal experiência, percebeu-se a eficácia dos três aspectos fundamentais – feedback, 

friends, fun - idealizados por Zichermann e Cunningham (2011), a serem considerados em 

qualquer proposta gamificada, bem como os direcionamentos de Pereira (2017) para aplicação 

da gamificação no contexto educacional. 

 Percebe-se que as redes sociais virtuais foram fundamentais para o desenvolvimento do 

curso, principalmente para a etapa a distância, propiciando uma maior motivação, participação, 

colaboração e momentos de intervenção. Observou-se que a construção do conhecimento 

coletivo a partir do compartilhamento de dúvidas, sugestões, dificuldades e avanços sobre a 

Figura 45. Desafio lançado no grupo do Facebook do curso. 

Fonte. Grupo do Facebook. 
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virtualidade do jogo, bem como conteúdos abordados nos encontros presenciais, não se esfriou 

mesmo ao adentrar nas práticas a distância. Tal interação também estabeleceu um vínculo 

socioemocional, sociocultural e educacional, contagiando os licenciandos e despertando neles 

o desejo de superar as dificuldades encontradas. Portanto, o uso das redes sociais virtuais serviu 

para estreitar a comunicação entre os sujeitos envolvidos no curso de capacitação, corroborando 

para a efetivação do m-learning em suas múltiplas facetas, além de impactar no modo de agir e 

de socializar ao decorrer do curso. 

 

6.2 Análise dos Diários Virtuais de Campo 

 

 Nesse momento, serão analisados os diários virtuais de campo51 construídos pelas 

duplas interdisciplinares do curso de capacitação em questão, cuja finalidade foi idealizar 

possíveis práticas pedagógicas disciplinares e interdisciplinares identificadas por meio do 

mobile game de entretenimento de gestão e construção de cidades virtuais escolhido pela dupla, 

associado à perspectiva BYOD como estratégia de M-learning. Para tanto, as seções do diário 

virtual foram divididas da seguinte forma: i) Geografia; ii) Matemática; iii) Propostas 

Interdisciplinares; iv) Aprendizagem Móvel. 

Na análise de cada seção foram criadas categorias que variam de acordo com o objetivo 

da seção correspondente. Tais categorias subdividem-se em respostas de atendimento à 

categoria proposta. As subdivisões são identificadas como: S = Sim; N = Não; EP = Em Partes. 

Estas subdivisões são adotadas nos quadros de análise de cada seção. 

 

6.2.1  Análise da Seção: Geografia  

 

A análise da seção Geografia objetivou descrever e refletir sobre os acontecimentos 

(dificuldades, sugestões, progressos, entre outros) na virtualidade do mobile game testado 

individualmente pelo licenciando ou licencianda em Geografia, a fim de realizar associações 

com possíveis conteúdos disciplinares. A partir de tal objetivo, foram criadas as categorias de 

análise, caracterizadas da seguinte forma:  

 

 CATEGORIA I- Apresentação de dificuldades, sugestões e progressos; 

                                                             
51  O diário virtual de cada dupla encontra-se disponível para acesso no Quadro 6, página 99, desta dissertação. 
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 CATEGORIA II – Utilização de prints/imagens do jogo e outras hipermídias de forma 

a elucidar os acontecimentos ocorridos na virtualidade do game;  

 CATEGORIA III – Escrita descritiva; 

 CATEGORIA IV – Escrita reflexiva; 

 CATEGORIA V – Associação da virtualidade do game com possíveis conteúdos 

disciplinares. 

 

O Quadro 8 apresenta a resposta de atendimento às categorias mencionadas. A análise 

foi realizada a partir da observação dos diários virtuais de cada dupla, considerando o 

atendimento à cada categoria. 

 

 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

CATEGORIA I CATEGORIA II CATEGORIA III CATEGORIA IV CATEGORIA V 

DUPLA S N EP S N EP S N EP S N EP S N EP 

D1 X   X   X   X     X 

D2 X   X    X  X   X   

D3 X   X   X   X   X   

D4  X  X   X     X  X  

D5 X   X   X   X   X   

D6 X   X   X   X   X   

D7 X   X   X   X   X   

D8 X   X   X    X   X  

D9 X   X   X   X   X   

D10 X   X   X   X   X   

D11 X   X   X   X   X   

D12 X   X   X   X   X   

D13 X   X   X   X   X   

D14 X   X   X   X   X   

D15 X   X   X   X   X   

  

A partir da apresentação do Quadro 8, são interpretados e explicados os motivos pelos 

quais foram assinaladas as opções ‘N = Não’ e ‘EP = Em Parte’ dos diários virtuais de algumas 

duplas, bem como são ressaltados os aspectos de destaque identificados na seção Geografia das 

referidas duplas. 

Fonte. Elaboração Própria. 

Quadro 8. Análise da seção Geografia dos diários virtuais por dupla. 
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A partir da experiência com o mobile game Megapolis, considera-se que a dupla D1 

atendeu parcialmente a categoria V, correspondente à associação da virtualidade do game com 

possíveis conteúdos disciplinares. Indiretamente foram descritas as situações-problema 

identificadas no ato do jogar, mencionando os aspectos que podem ser aprofundados no ensino 

de Geografia, como: meio ambiente, acesso a políticas públicas (saúde, cultura, educação), 

população (demografia), além de considerar que o jogo possui uma lógica capitalista, porém a 

licencianda não relatou os motivos pelos quais chegou a essa conclusão. A licencianda também 

relatou sobre sua dificuldade em relação a etapa a distância, pois não possui costume de jogar 

nenhum jogo virtual, sendo assim, um grande desafio para ela. Relatou também, que possuiu 

dificuldades técnicas em relação à vinculação do jogo à conta do Facebook, possuindo falhas e 

reiniciações. Como alternativa a licencianda desvinculou o jogo do Facebook e a situação foi 

resolvida sem a perda do progresso já conquistado, podendo dar continuidade às tarefas do jogo. 

Ao contrário da dupla D1, a dupla D2 pontuou detalhadamente possíveis conteúdos para 

o ensino de Geografia por meio do mobile game Little Big City 2, como: urbanização: 

planejamento urbano, espaço, plano diretor; problemas ambientais; industrialização; 

periferização e favelização. Tai conteúdos correlacionam às reflexões de Portela e Cavalcanti 

(2016) sobre a cidade para o ensino de Geografia: 

 

[...] os estudos geográficos procuram analisar, organizar e explicar os porquês dos 

acontecimentos e como eles podem interferir na vida das pessoas. A Geografia 

procura discutir certa lógica na ocupação do espaço. À ciência geográfica cabe 

dimensionar outras análises, entender as classes sociais, refletir sobre o poder, 

controle e gestão do espaço, tendo em vista que a sociedade agrega indivíduos 

racionais e plurais. (PORTELA; CAVALCANTI, 2016, p.156).   

 

Contudo, a dupla D2 não atendeu à categoria III relacionada à escrita descritiva, pois 

não foram aprofundados os acontecimentos e situações-problema encontradas durante o 

período de jogabilidade. A dupla mencionou apenas uma pequena falha técnica em na 

inicialização do jogo, sendo corrigida a partir da desinstalação e instalação do mobile game. 

A dupla D4 descreveu alguns quesitos contemplados no mobile game SimCity Buildit, 

porém sem muita profundidade, como: segurança, saneamento básico, saúde e meio ambiente. 

A categoria I referente à apresentação de dificuldades, sugestões e progressos não foi atendida. 

Já a categoria V foi atendida parcialmente, pois não foram aprofundados possíveis conteúdos 

disciplinares, ressaltando apenas uma breve reflexão crítica sobre o jogo tender para uma lógica 

capitalista. 
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A dupla D5 adotou o mobile game 2020: Meu país. Além de atender todas as categorias, 

a dupla se sobressaiu em relação a forma como contextualizaram, descreveram, refletiram e 

exploraram todas as possibilidades do mobile game para o ensino de Geografia. A princípio foi 

realizada uma visão geral introdutória sobre a missão de jogar um game a distância com uma 

percepção educacional, apesar do jogo ser de entretenimento. A licencianda de Geografia da 

dupla, ressaltou que antes de participar do curso de capacitação, possuía um certo preconceito 

com tal prática, além de acha-la infantil. Seu relato possui sintonia com a concepção de Wu 

(2015) que indica que grande parte dos docentes por não terem base de conhecimentos em jogos 

digitais não compreendem suas possibilidades pedagógicas. Na mesma perspectiva, também já 

mencionada na fundamentação teórica desta dissertação, uma das preocupações de Jong (2009) 

em relação ao uso de jogos digitais na educação, concentra-se na falta de domínio do professor 

em relação à aprendizagem baseada em jogos, não conseguindo identificar as potencialidades 

dos mesmos. De acordo com Victal et al. (2015), este tipo de metodologia deve ser incitada 

desde a formação inicial de professores para que eles possam adotar novas posturas em relação 

aos jogos digitais na educação.  

No relato na licencianda de Geografia da dupla D5, pode-se perceber que o pensamento 

que possuía sobre a infantilidade dos jogos digitais na educação, foi mudado desde o primeiro 

encontro presencial oferecida pelo curso de capacitação. A licencianda mencionou que ao jogar 

percebeu que “[...] o jogo imita a vida ao passo de que a Geografia está presente em tudo, porém 

da mesma forma que na realidade cotidiana é preciso sensibilidade e senso crítico” (D5). Tal 

observação está de acordo com o PCNEM das Ciências Humanas e suas tecnologias (BRASIL, 

2000b), em que nomeia a Geografia como ‘ciência do presente’, que se ocupa de entender, 

analisar e propor o conhecimento sobre o espaço geográfico, seu objeto de estudo. Neste 

sentido, espera-se que os alunos possam ser capazes de refletir criticamente e “[...] construir 

competências que permitam a análise do real, revelando as causas e efeitos, a intensidade, a 

heterogeneidade e o contexto espacial dos fenômenos que configuram cada sociedade” 

(BRASIL, 2000b, p.30) 

 A dupla D5 identificou e associou à prática do jogo conteúdos relacionados a questões 

ambientais, socioeconômicas, socioespaciais, entre outros aspectos intrínsecos à Geografia 

Humana e à Geografia Física. Na análise reflexiva, identificada do início ao fim da seção 

analisada, destaca-se a percepção sobre o aspecto capitalista do jogo de construção e gestão de 

cidades, também identificado por outras duplas que jogaram outros mobile games. Em relação 

à observação de aspectos capitalistas nos jogos de gestão e construção de cidades virtuais, é 
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possível associar aos apontamentos realizados por estudos anteriores da pesquisadora-

formadora. Ruis (2016) aponta que os jogos dessa categoria costumam a apresentar, em suas 

entrelinhas, aspectos puramente desenvolvimentistas na produção do espaço urbano. Porém, 

este tipo de ação observada neste tipo de jogo, pode servir como abordagem didática a fim de 

denunciar às mazelas sociais eu permeiam a produção do espaço urbano, orientando os alunos 

a construírem cidades justas e igualitárias (RUIS, 2016). Nesta direção, licencianda de 

Geografia da dupla D5, alerta que “o jogo segue a lógica desenvolvimentista atual e abre espaço 

para críticas a esse sistema, sejam elas negativas ou até mesmo positivas”. Por fim, nesta rica 

seção do site da dupla, também foram produzidos vídeos52 demonstrativos e explicativos sobre 

a prática do jogo realizados pela licencianda de Geografia.  

A dupla D8 também adotou o mobile game 2020: Meu país. Contudo, não foram 

atendidas as categorias IV e V, sobre a escrita reflexiva e a associação da virtualidade do game 

com possíveis conteúdos curriculares, respectivamente.  

Por fim, destaca-se o diário virtual da dupla D15 que se sobressaiu em relação à adoção 

de dois mobile games. Motivado com a proposta de jogabilidade a distância, o licenciando em 

Geografia da dupla D15, jogou e analisou as relações inter educacionais sob o ponto de vista 

geográfico, presentes nos mobile games: Little Big City 2 e SimCity Buildit. Além disso, o 

licenciando relatou que nos dois jogos “um ponto contra que se pode levar em consideração é 

que eles demandam tempo, cada construção exige um determinado material como matéria 

prima da construção, para criar esse item requer tempo (2, 5, 10, 15, minutos ou até mesmo 

horas) no qual não se torna uma atividade viável para 2 tempos de aula”(D15). Apesar de não 

mencionado em nenhum outro diário virtual, tal percepção é válida de modo geral em mobile 

games de entretenimento de gestão e construção de cidades virtuais. Percebeu-se no relato do 

licenciando que no ato do jogar, testando o mobile game de entretenimento para um possível 

uso educacional, o participante considerou o planejamento para a viabilidade do jogo em um 

determinado tempo. Tal postura está de acordo com as concepções de Tavares, Santos e Galvão 

(2016) que indicam que em jogos de gestão e construção de cidades virtuais é indispensável um 

bom planejamento e, consequentemente, uma boa mediação para que se possa atingir à 

criticidade. 

 

                                                             
52 Os vídeos produzidos pela licencianda em Geografia da dupla D5, estão disponíveis no diário virtual da dupla 

e, também, nos links a seguir: Consumo - Ultra Luxo: https://drive.google.com/file/d/1oxmA-

UbZc1dxdcALIWFDR-_t679Hl61j/view?usp=sharing . Segurança e Centro 

Comercial:https://drive.google.com/file/d/1s0gxeZyiYGgEO13PVbj4l3dZJraPbWsj/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1oxmA-UbZc1dxdcALIWFDR-_t679Hl61j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oxmA-UbZc1dxdcALIWFDR-_t679Hl61j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s0gxeZyiYGgEO13PVbj4l3dZJraPbWsj/view?usp=sharing
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6.2.2 Análise da Seção: Matemática  

 

Assim como na seção correspondente à Geografia, a seção Matemática também 

objetivou descrever e refletir sobre os acontecimentos (dificuldades, sugestões, progressos, 

entre outros) na virtualidade do mobile game testado individualmente pelo licenciando ou 

licencianda, desta vez, para o ensino de Matemática, a fim de realizar associações com possíveis 

conteúdos disciplinares. A partir de tal objetivo, foram adotadas as mesmas categorias de 

análise da seção anterior, caracterizadas da seguinte forma:  

 

 CATEGORIA I- Apresentação de dificuldades, sugestões e progressos; 

 CATEGORIA II – Utilização de prints/imagens do jogo e outras hipermídias de forma 

a elucidar os acontecimentos ocorridos na virtualidade do game;  

 CATEGORIA III – Escrita descritiva; 

 CATEGORIA IV – Escrita reflexiva; 

 CATEGORIA V – Associação da virtualidade do game com possíveis conteúdos 

disciplinares. 

 

O Quadro 9 apresenta a resposta de atendimento às categorias mencionadas. A análise 

foi realizada a partir da observação da seção Matemática dos diários virtuais do diário virtual 

das duplas, considerando o atendimento à cada categoria. 

 

 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

CATEGORIA I CATEGORIA II CATEGORIA III CATEGORIA IV CATEGORIA V 

DUPLA S N EP S N EP S N EP S N EP S N EP 

D1 X   X   X     X   X 

D2   X X   X   X   X   

D3 X   X   X   X   X   

D4 X   X   X   X   X   

D5   X X   X   X   X   

D6 X   X   X    X   X  

D7  X    X  X   X  X   

D8  X   X   X    X X   

D9 X   X   X   X   X   

D10 X   X   X   X   X   

Quadro 9. Análise da seção Matemática dos diários virtuais por dupla. 
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D11 X   X   X   X   X   

D12 X   X   X   X   X   

D13   X X   X   X   X   

D14   X X     X   X   X 

D15 X   X   X   X   X   

 

A partir da apresentação do Quadro 9, são interpretados e explicados os motivos pelos 

quais foram assinaladas as opções ‘N = Não’ e ‘EP = Em Parte’ dos diários virtuais de algumas 

duplas, bem como ressaltados os aspectos de destaque identificados na seção Matemática. 

A dupla D1 utilizou o mobile game Megapolis, atendendo parcialmente a categoria IV, 

realizando breves considerações descritivas sobre a experiência de jogabilidade a distância, 

como o enfoque lucrativo que a licencianda em Matemática se concentrou ao construir sua 

cidade virtual, bem como a fragmentação da cidade por polos (moradia, produção de água e 

energia, industrias, entre outros). A referida dupla também atendeu parcialmente a categoria V, 

apontando apenas que um dos aspectos matemáticos que podem ser abordados com o uso desse 

jogo, é a proporcionalidade direta. Além de mencionar a dificuldade em trabalhar com 

porcentagem, pois não conseguiu identificar a dimensão territorial da cidade virtual nas 

funcionalidades do jogo.  

A dupla D2 identificou alguns aspectos matemáticos relevantes na virtualidade do 

mobile game Little Big City 2, como: figuras planas, educação financeira, divisão, 

multiplicação e razão. Apesar de bem detalhados os aspectos conteudistas em relação ao jogo, 

a categoria I sobre dificuldades, sugestões e progressos foi parcialmente atendida. Foi 

mencionada apenas uma dificuldade referente ao sistema operacional iOS.  

 Apesar de ter atendido todas as categorias elencadas, é importante ressaltar um fator 

crítico identificado pela licencianda de Matemática da dupla D3 em relação ao mobile game 

Megapolis. Em sua percepção, apesar do jogo conter alguns meios de exploração pedagógica, 

como: proporções, funções, projeções de crescimento territorial, probabilidade e aspectos do 

sistema financeiro, o jogo: 

 

“[...] em si não é muito vasto em possibilidades de ensino matemático ao meu ver. Ele 

acaba sendo muito direcionado não permitindo que o jogador explore outros 

caminhos. Além de não possuir interação com a população da cidade, sendo esta só 

representativa mesmo, o que torna meio apático as ações” (D3). 

 

 

Fonte. Elaboração Própria. 
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 A partir desse relato, percebe-se que a licencianda gostaria de explorar melhor o jogo 

de entretenimento em aspectos matemáticos. Porém, por ser um jogo que tem como foco a 

diversão, elementos pedagógicos não fazem parte da finalidade do mobile game, apesar de 

serem identificadas várias passibilidades didáticas por meio do jogo. A licencianda sugeriu 

como funcionalidade, a possibilidade de interação da população como modo direcionador das 

ações do jogo, para que o jogador possa formular melhor suas estratégias de jogo. Cabe ressaltar 

que este tipo de funcionalidade é encontrado em outros mobile games de gestão e construção 

de cidades virtuais como o SimCity Buildit. 

 Como visto na fundamentação teórica desta dissertação, de acordo com os PCNEM de 

Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias (BRASIL, 2000a) a cidade pode ser 

utilizada no ensino de Matemática na adequação e solução de problemas do cotidiano da 

sociedade. Acredita-se que a partir das situações-problema vivenciadas no jogo, pode-se 

associar tais situações à problemas matemáticos fora da virtualidade do game. Como por 

exemplo em questões do ENEM, quando o público for o Ensino Médio. De acordo com Portela 

e Cavalcanti (2016) a partir da análise interdisciplinar sobre a temática cidade em questões do 

ENEM, é possível trabalhar com pontos radiais e perimetrais, cálculos de área de uma cidade, 

cálculo de percurso, cálculos de conversão de gastos, entre outros. Tais questões podem ser 

trabalhadas comparando aos acontecimentos da virtualidade dos mobile games de gestão e 

construção de cidades virtuais. 

Assim como na seção Geografia, a dupla D5 realizou ricas contribuições na seção 

Matemática, a partir da experiência em jogar o mobile game 2020: Meu país. Contudo, a 

categoria I sobre a apresentação de dificuldades, sugestões e progressos, poderia conter maiores 

relatados sobre os acontecimentos ocorridos na virtualidade do jogo. Em contrapartida, a análise 

crítica de possíveis conteúdos a serem elucidados foram bem discutidos, apresentando aspectos 

e justificativas sobre geometria plana, noção de espaço e forma, utilização de estratégias 

vinculadas ao melhor aproveitamento do território, operações matemáticas, estatística e 

promoção do raciocínio lógico.  

 Apesar de possuir muitos detalhes descritivos sobre a jogabilidade do mobile game 

Megapolis sob o ponto de vista matemático da dupla D6, as categorias IV destinada à escrita 

reflexiva e a categoria V sobre a associação da virtualidade do game com possíveis conteúdos 

disciplinares não foram atendidas. Foi possível perceber que o jogador manteve seu foco em 

conquistar as moedas do jogo a fim de desenvolver sua cidade, deixando-se levar por aspectos 

puramente financeiros e esquecendo-se de refletir criticamente sobre a sua prática como futuro 
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professor, formador de cidadãos que deverão ser críticos e conscientes sobre seus atos e 

consequências na sociedade.  

Cabe ressaltar, que os licenciandos foram alertados na etapa a distância por meio do 

WhatsApp a não deixarem-se ludibriar pelo perigoso crescimento estritamente econômico, 

conforme apresentado na seção 5.2 desta dissertação. Souza (2003) alerta que um verdadeiro 

desenvolvimento urbano não é restrito apenas à expansão territorial, crescimento econômico e 

modernização tecnológica, mas sim à “[...] conquista de melhor qualidade de vida para um 

número crescente de pessoas e de cada vez mais justiça social” (SOUZA, 2003, p.101). Dessa 

forma, percebe-se que na seção Matemática da dupla D6, tal postura diante do jogo não foi 

considerada. 

 A dupla D7, por sua vez, não atendeu as categorias I (apresentação de dificuldades, 

sugestões e progressos); III (escrita descritiva); IV (escrita reflexiva) e atendeu parcialmente a 

categoria II (utilização de prints/imagens do jogo e outras hipermídias de forma a elucidar os 

acontecimentos ocorridos na virtualidade do game). Em relação à categoria II, foi apresentada 

apenas uma imagem demonstrativa, sendo assim, pouco explorada a identificação da 

jogabilidade por meio de prints/imagens, vídeos ou outras hipermídias.  

A dupla D8 adotou o mobile game 2020: Meu país, e não atendeu as categorias I 

(apresentação de dificuldades, sugestões e progressos); II (utilização de prints/imagens do jogo 

e outras hipermídias de forma a elucidar os acontecimentos ocorridos na virtualidade do game) 

III (escrita descritiva) e atendeu parcialmente a categoria IV (escrita reflexiva). A análise 

reflexiva está em partes presentes, uma vez que, foram identificadas percepções teóricas 

debatidas nos encontros presenciais, porém sem possíveis comparações críticas com a prática 

do jogo. Em relação aos conteúdos matemáticos, identificou-se apenas a educação financeira. 

Se comparado a análise da dupla D5, na qual jogou o mesmo mobile game escolhido pela dupla 

D7, é possível perceber o aprofundamento das discussões e registros encontrados na prática do 

jogo, indicando, assim, outras percepções e maior detalhamento das mesmas. 

  A dupla D13 escolheu o jogo SimCity Buildit e atendeu parcialmente as categorias I, 

III, IV e V. Em relação a categoria I a dupla apresentou apenas o progresso a respeito do canal 

de esgoto, assim como descreveu e refletiu (categoria III e IV) sobre a capacidade de residências 

a serem atendidas a partir de sua demanda, bem como refletiu matematicamente sobre as áreas 

contaminadas, associando a sua reflexão a partir de cálculos sobre a área de poluição e não 

apenas sobre a economia de verba. Percebeu-se que a dupla conseguir unir a lógica matemática 

a situações do cotidiano da sociedade, possuindo grande importância para a qualidade de vida 
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dos cidadãos. Contudo, esta seção poderia ser melhor aprofundada no sentido de apresentar as 

dificuldades, barreiras e progressos que encontraram no período de jogabilidade, tendo em vista 

o ensino de Matemática. 

A dupla D14, atendeu parcialmente as categorias I; III; IV e V, mencionando apenas a 

educação financeira identificada no mobile game Space City e dificuldades na construção de 

estradas, porém sem muitos detalhes descritivos e reflexivos sobre a jogabilidade por meio do 

mobile game escolhido. 

 

6.2.3 Análise da Seção: Propostas Interdisciplinares 

 

 Ao que se refere às propostas interdisciplinares objetivou-se idealizar possíveis práticas 

interdisciplinares entre Geografia e Matemática por meio do mobile game escolhido. A partir 

deste objetivo foram criadas as categorias de análise específicas para essa seção, sendo elas:  

 

 CATEGORIA I- Apresentação de uma ou mais propostas interdisciplinares; 

 CATEGORIA II – Idealização de propostas didáticas; 

 CATEGORIA III – Apresentação de proposta(s) crítica(s), considerando o 

desenvolvimento social, bem como econômico das cidades virtuais; 

 

 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

CATEGORIA I CATEGORIA II CATEGORIA III 

DUPLA S N EP S N EP S N EP 

D1 X   X   X   

D2 X   X   X   

D3 X     X X   

D4   X  X    X 

D5   X   X X   

D6 X     X  X  

D7 X    X    X 

D8   X  X  X   

D9 X   X   X   

D10 X   X   X   

D11 X   X   X   

D12 X   X   X   

Quadro 10. Análise da seção Propostas Interdisciplinares dos diários virtuais 

por dupla. 
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D13 X   X   X   

D14 X   X   X   

D15 X   X   X   

 

  

A partir da apresentação do Quadro 10, são interpretados e explicados os motivos pelos 

quais foram assinaladas as opções ‘N = Não’ e ‘EP = Em Parte’ dos diários virtuais de algumas 

duplas, bem como ressaltados os aspectos de destaque identificados na seção Propostas 

Interdisciplinares. 

A dupla D3 idealizou uma proposta sobre recursos energéticos e hídricos, a fim de 

analisar seus impactos geográficos, populacionais e de custo benefício. Porém, considera-se 

que a dupla atendeu parcialmente a categoria II, referente a idealização de ações didáticas, pois 

não ficou claro na proposta os objetivos a serem atingidos na prática interdisciplinar. A dupla 

mesclou outras possibilidades para além do mobile game, como a execução de pesquisas por 

parte dos alunos, a fim de buscarem diferentes recursos, verificando os custos financeiros na 

virtualidade do jogo e comparando-os com situações da realidade. Além de destacarem as 

limitações e possibilidades quanto as geografias locais, resolução de problemas e promoção de 

questionamentos. Na proposta, os licenciandos também consideraram a apresentação da 

estrutura da cidade que os alunos deverão construir no jogo, a fim de relatar a fonte de energia 

e produção que se basearam, apresentar a pesquisa realizada por meio de dados comparativos 

em gráficos construídos por eles e indicar os gastos, retornos, vantagens e desvantagens da 

opção escolhida para a população, bem como as consequências para o espaço urbano.  

Percebe-se a partir da proposta interdisciplinar da dupla D3, que o protagonismo 

discente foi considerado em todo momento, conforme apresentado anteriormente nesta 

dissertação em relação as competências gerais indicadas pela BNCC (BRASIL, 2018) para o a 

articulação de ideias na construção do conhecimento, desenvolvimento de habilidades, 

formação de atitudes e valores dos alunos de ensino básico. Portanto, considera-se que tal 

proposta interdisciplinar está em consonância com o 5º item das dez competências gerais da 

BNCC, sendo este: 

Compreender, utilizar e criar 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, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na 

vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2017, p. 9) 

 

Fonte. Elaboração Própria. 



137 
 

 
 

 Além disso, considera-se que a proposta interdisciplinar da dupla D3 adotou de forma 

implícita as metodologias ativas: Aprendizagem Baseada em Problemas; Aprendizagem 

Baseada em Projetos e Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais. 

A dupla D4 atendeu parcialmente as categorias I e III, referentes a apresentação de uma 

ou mais propostas interdisciplinares e apresentação de propostas críticas, respectivamente. 

Considera-se que a dupla pouco explorou a seção ‘Propostas Interdisciplinares’, mencionando 

de forma otimizada possíveis temas a serem trabalhados, como saúde, segurança, lazer e 

saneamento básico, porém sem aprofundamento dos temas destacados. Quanto à 

interdisciplinaridade, foi mencionado apenas que é possível trabalhar o conceito geográfico 

com a utilização da área otimizada e os recursos financeiros presentes no jogo. Já a categoria II 

(idealização de ações didáticas) não foi atendida. 

Ressalta-se que a pesquisadora-formadora realizou o seu feedback no link de acesso do 

diário virtual disponibilizado pela dupla no grupo do Facebook. A pesquisadora-formadora 

sugeriu possíveis melhorias, além de fornecer um novo prazo para refazerem esta seção. A 

dupla se prontificou a realizar as melhorias indicadas dentro do prazo, porém as mesmas não 

foram efetuadas. 

A dupla D5 atendeu parcialmente as categorias I (apresentação de uma ou mais 

propostas interdisciplinares) e II (idealização de ações didáticas). A dupla não deixou claro os 

objetivos e outras ações didáticas a serem detalhadas vislumbrando práticas pedagógicas 

interdisciplinares por meio do jogo. Porém, realizaram uma análise crítica do mobile game 

escolhido (2020: Meu País), relacionando os temas que podem ser adotados em práticas 

interdisciplinares às possibilidades do jogo também na perspectiva interdisciplinar. Segundo a 

dupla: 

“Através do Jogo é possível unir Geografia Urbana, Cartografia, Sustentabilidade e 

Economia com Geometria para organizar e harmonizar os espaços, Conversão de 

medidas para fazer os cálculos de transformação de energia, Raciocínio Lógico para 

cumprir os desafios com rapidez e precisão, estatística para calcular investimentos, 

qualidade de vida, possíveis prejuízos dentro do jogo e outros” (D5). 

  

 A dupla também mencionou que os mobile games de entretenimento sob a ótica 

interdisciplinar torna-se uma ótima oportunidade para a tentativa de superação de práticas 

tradicionais, possibilitando a compreensão prática da teoria estudada na construção do 

conhecimento. Contudo, a percepção da dupla indicou que o mobile game escolhido quando 

utilizado isoladamente, não supre as necessidades interdisciplinares entre Geografia e 

Matemática, pois a dupla considerou que o jogo tende mais aos aspectos geográficos, 

sociológicos e biológicos.  
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 Ao analisar o ponto de vista da dupla D5 como alternativa à proposição identificada, 

sugere-se a adoção de outras possibilidades junto ao jogo, como realizado pela dupla D3. De 

acordo com Santaella (2013) os jogos digitais oferecem inúmeras possibilidades para 

incrementar a interdisciplinaridade, porém neste processo podem ser adotados múltiplos 

aspectos e ferramentas digitais e não digitais a serem associados aos conteúdos curriculares, 

bem como ultrapassando os mesmo a partir da exploração de vivências cotidianas. Portanto, 

considera-se que o jogo em si, não precisa ser necessariamente o objeto principal de 

aprendizagem em uma prática interdisciplinar. O game poderá ser um dos recursos utilizados 

na construção do conhecimento. Os professores, por sua vez, serão os arquitetos desse 

conhecimento, avaliando e aderindo diferentes instrumentos complementares para atingir os 

objetivos propostos da prática interdisciplinar. Para que isto aconteça, é importante que os 

professores saibam como implementar os jogos digitais no processo de ensino e aprendizagem, 

além de recorrer a outras TDIC quando necessário. Sendo capazes de avaliar as capacidades 

oferecidas pelos jogos e tecnologias diversas, influenciando positivamente a decisão de adoção 

em sua prática (GROVE; BOURGONJON; LOOY, 2012). 

 Como já apontado na seção Matemática, a dupla D6 manteve sua visão puramente 

quantitativa em relação a construção das propostas interdisciplinares A dupla atendeu 

parcialmente a categoria II (idealização de ações didáticas) e não atendeu a categoria III 

(apresentação de propostas críticas, considerando o desenvolvimento social, bem como 

econômico das cidades virtuais). Apesar de trabalhado no terceiro encontro presencial, alertado 

no APÊNDICE E, e nas redes sociais virtuais, a dupla deixou-se guiar pela perspectiva 

desenvolvimentista e quantitativa, negligenciando o desenvolvimento social, como é possível 

observar em um dos relatos da dupla em questão: 

“Os critérios de avaliação serão: mais estruturas construídas, maior quantidade de 

dinheiro (riqueza da cidade), melhor infraestrutura necessária (como parques eólicos, 

caixas d'água e etc.), maior número da população, maior quantidade de materiais 

estocados. Cada critério valerá 10 pontos, o grupo que tiver os melhores níveis recebe 

10 pontos, e os outros grupos ganham pontos reduzidos, por ordem decrescente. Após 

a avaliação, o grupo ganhador será aquele que obteve mais pontos na contagem final, 

tendo, consequentemente, a cidade mais desenvolvida com um bom nível econômico” 

(D6).  

 

Para Cavalcanti (2014) a adoção unilateral da lógica excessivamente econômica, pode 

promover a exclusão socioespacial dos cidadãos usufruírem de maneira igualitária as 

qualidades e benefícios da vida urbana. Além disso, na sugestão da prática interdisciplinar da 

referida dupla, considera-se que a avaliação de maiores números e melhores aspectos dos itens 

elencados pela dupla, podem intensificar uma concorrência pouco saudável, não corroborando 
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para construção da criticidade que os alunos precisam apresentar, indo além de aspectos 

puramente quantitativos. 

A dupla D7 não atendeu a categoria II, relacionada à idealização de ações didáticas, e 

atendeu parcialmente a categoria III, que se refere à apresentação de propostas críticas 

considerando o desenvolvimento social, bem como econômico das cidades virtuais. Considera-

se que a dupla elaborou uma proposta com poucos detalhes. No feedback realizado pela 

pesquisadora-formadora no grupo do Facebook, foi mencionado que a proposta poderia ser 

mais sólida, demonstrando mais contribuições didáticas sobre o ponto de vista interdisciplinar. 

Sugeriu-se, ainda, a elaboração de um plano de aula de forma a detalhar melhor as ações 

previstas para a proposta interdisciplinar. 

Em relação ao diário virtual da dupla D8, a categoria I (apresentação de uma ou mais 

propostas interdisciplinares) foi atendida parcialmente e, a categoria II (idealização de ações 

didáticas) considera-se que não foi atendida. A dupla D8 deu luz a uma interpretação própria 

do jogo sob o ponto de vista interdisciplinar, elaborando um resumo do jogo para sua possível 

aplicação considerando a união entre Geografia e da Matemática. Contudo, não foram 

abordadas as ações didáticas pensadas pela dupla. 

 Destacam-se as duplas D11 e D12 que se sobressaíram ao relatar as dificuldades 

encontradas em elaborar uma aula interdisciplinar a partir de conteúdos proporcionalmente 

convergentes entre Geografia e Matemática. A dupla D11 se respaldou nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) ao propor a densidade demográfica como temática geradora 

para a proposta interdisciplinar, além de exemplificar em números a extensão territorial de uma 

cidade no interior do game – medida em quadrados – atribuindo o total de habitantes a partir da 

quantidade de quadrados, ou seja, área territorial. A dupla D12 também lançou mão dos PCNs 

trabalhando conceitos matemáticos de área, razão e proporção e conceitos geográficos também 

sobre densidade demográfica. Além disso, a dupla propôs outra possibilidade interdisciplinar, 

considerando a industrialização como tema gerador. A dupla elucidou as vantagens e 

desvantagens do processo de industrialização associados à produção do espaço urbano, bem 

como o domínio da porcentagem para adquirir suprimentos, mão de obra e materiais necessários 

para as indústrias. 

A partir das ricas contribuições e possibilidades interdisciplinares apresentadas pelas 

duplas D11 e D12, observa-se a concretização das considerações de Portela e Cavalcanti (2016, 

p. 166), ao pontuarem que “[...] uma única ciência não conseguirá dimensionar todas as 

particularidades que envolvem a cidade, mas cada área pode contribuir com seus saberes”. 
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Por fim, outra proposta interdisciplinar de destaque refere-se à proposta apresentada 

pela dupla D15. A dupla elucidou de maneira concreta a proposta idealizada, baseando-se em 

reportagens, gráficos e mapas realizando associações da virtualidade do jogo sobre os temas: 

desmatamento e densidade demográfica. A dupla adotou problemáticas para incitar o 

pensamento questionador dos alunos, bem como idealizou debates e análises de gráficos, mapas 

e tabelas, promovendo um ambiente de discussão saudável e de execução da teoria a partir da 

virtualidade do mobile game. 

O quadro 11, apresenta a síntese dos possíveis conteúdos a serem trabalhados em 

práticas pedagógicas interdisciplinares entre Geografia e Matemática, a partir das indicações 

das 15 duplas participantes do curso híbrido. 

Dupla Jogo Tema Conteúdos 

D1 Megapolis Meio - ambiente Espaço e forma; área e proporcionalidade direta; 

formas geométricas; preservação e meio 

ambiente. 

 

D2 Little Big City 2 1. Economia; 

 

2. Aproveitamento do 

solo urbano; 

 

3. População 

1. Conceitos geográficos de cidade (cidades 

pequenas, médias, metrópoles); Funções: 

comparação do número de habitantes e 

arrecadação de impostos do município; 

 

2 . Conceito de Centro x Periferia; Planejamento 

urbano; Operações matemáticas para cálculo da 

área de abrangências de serviços públicos, 

buscando otimizar o uso do solo urbano; 

 

3 . Densidade demográfica; Razão; Saneamento 

básico; Operações matemáticas. 

 

D3 Megapolis Recursos renováveis: 

impactos geográficos, 

populacionais e de custo 

benefício. 

Crescimento populacional; Produção de energia 

solar, eólica e hídrica; Construção de usinas 

nucleares e hidrelétricas; Custos financeiros, 

limitações e possibilidades de cada tipo de 

energia. 

 

D4 SimCity Buildit Não identificado Urbanização; Serviços básicos e Recursos 

financeiros. 

 

D5 2020: Meu País Não identificado. Geografia urbana; Cartografia; Sustentabilidade; 

Economia; Geometria; Conversão de medidas 

para realização de cálculos de transformação de 

energia; Raciocínio lógico; Estatística paca 

calcular investimentos. 

 

D6 Megapolis Desenvolvimento 

urbano. 

Noções de espaço; Operações matemáticas; 

Economia; Medidas; Urbanização. 

 

Quadro 11. Conteúdos vislumbrados para práticas pedagógicas interdisciplinares entre Geografia e Matemática 

por meio do uso de mobile games de gestão e construção de cidades virtuais. 
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D7 Megapolis Sustentabilidade. Fontes energéticas; Poluição; Densidade 

demográfica; Noções de área e perímetro; 

Impactos ambientais e econômicos. 

 

D8 2020: Meu país Não identificado. Administração financeira e territorial. 

 

D9 SimCity Buildit Meio – ambiente. Sustentabilidade; Urbanização; Áreas de figuras 

planas; Equivalência entre áreas; 

Industrialização; Poluição. 

 

D10 City Mania Não identificado. Área; Poluição Urbana; Planejamento Urbano; 

Políticas Públicas; Gestão financeira. 

 

D11 Little Big City 2 Densidade demográfica. Demografia; Geometria; Aritmética; Espaço 

geográfico. 

 

D12 Little Big City 2 1 . Demografia; 

 

2 . Industrialização. 

1. Área; Razão; Proporção; Densidade 

Demográfica; 

 

2. Industrialização; Urbanização; Porcentagem; 

Impactos ecológicos. 

 

D13 SimCity Buildit Preço e Território. Espaço e território; Área; Crescimento 

populacional; Industrialização; Arrecadação de 

impostos; Operações matemáticas; 

Desenvolvimento urbano. 

 

D14 Space City Progresso x Problemas 

Ambientais. 

Gestão do espaço; Espaço urbano; Área; 

Produção do espaço capitalista. 

 

D15 Little Big City 2 Desmatamento e 

densidade demográfica 

Sustentabilidade; Impactos ambientais; 

Crescimento populacional; Análise de mapas e 

gráficos; Área; Medidas; Porcentagem. 

 

 

Pode-se perceber por meio do quadro 11, que densidade demográfica e meio-ambiente 

foram os temas mais indicados a serem trabalhados em conformidade aos conteúdos entre 

Geografia e Matemática sob uma perspectiva interdisciplinar por meio de mobile games de 

gestão e construção de cidades virtuais. Contudo, como mencionado anteriormente por algumas 

duplas, grande parte dos jogos desta categoria apresentam mais possibilidades para o ensino de 

Geografia e demais ciências humanas em relação ao ensino de Matemática. 

Além disso, em todas as propostas interdisciplinares pode-se perceber a necessidade de 

intervenção nos currículos das licencianturas, conforme indicado por Mukundan, Kalajahi e 

Naghdipour (2014) a fim de que se consiga enfrentar os desafios atuais, a partir de práticas 

reflexivas que podem auxiliar no desenvolvimento de novas e inovadoras abordagens para 

integração de jogos digitais e outras TDIC no processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

Fonte. Elaboração Própria. 
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6.2.4 Análise da Seção: Aprendizagem Móvel 

 

Como última seção constituinte dos diários virtuais construídos pelos licenciandos participantes 

do curso de capacitação híbrido, a seção aprendizagem móvel objetivou descrever a concepção 

da dupla a respeito do BYOD como estratégia de m-learning, adotada na prática a distância do 

curso. Além de relatar a opinião da dupla sobre a experiência com mobile games de 

entretenimento e as contribuições do curso de capacitação para a formação do licenciando. 

 A partir deste objetivo foram criadas as categorias de análise específicas para essa 

seção, sendo elas:  

 CATEGORIA I- Apresentação da opinião da dupla sobre a perspectiva BYOD como 

estratégia de M-learning; 

 CATEGORIA II – Apresentação da opinião da dupla sobre os mobile games de 

entretenimento;  

 CATEGORIA III –  Apresentação da opinião da dupla sobre a experiência no curso de 

capacitação. 

 

Destarte, o Quadro 12, apresenta a análise das categorias referentes à seção 

Aprendizagem Móvel dos diários virtuais: 

  

 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

CATEGORIA I CATEGORIA II CATEGORIA III 

DUPLA S N EP S N EP S N EP 

D1 X   X   X   

D2 X   X   X   

D3  X   X    X 

D4   X  X   X  

D5 X   X   X   

D6  X    X X   

D7 X   X   X   

D8 X   X   X   

D9 X   X   X   

D10 X   X   X   

D11 X   X   X   

D12 X   X   X   

Quadro 12. Análise da seção Aprendizagem Móvel dos diários virtuais 

por dupla. 
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D13  X  X   X   

D14 X   X   X   

D15   X  X   X  

 

 

A partir da apresentação do Quadro 12, são interpretados e explicados os motivos pelos 

quais foram assinaladas as opções ‘N = Não’ e ‘EP = Em Parte’ dos diários virtuais de algumas 

duplas, bem como ressaltados os aspectos de destaque identificados na seção: Aprendizagem 

Móvel. 

Destaca-se a seção da dupla D1 que além de atender todas as categorias, se sobressaiu 

ao compreender a perspectiva BYOD como uma estratégia de aprendizagem móvel, permitindo 

a pluralidade do saber por meio de novos ambientes que podem ser explorados pelos 

dispositivos dos próprios alunos. Os mobile games, por sua vez, sob a percepção da dupla, 

torna-se um “mecanismo rápido de proposição de situações e instiga a solução de problemas de 

forma imediata e interativa”. Tal percepção pode ser associada às contribuições de Souza et al. 

(2010) que ressaltam que os jogos digitais aliados à aprendizagem móvel apresentam vantagens 

como a ludicidade, interação, cooperação, motivação e possibilidade de experimentação de 

situações diversas. A visão da dupla também se alia as contribuições de Tori (2017); Barboza 

Jr. e Silveira (2015), Dias et al. (2013) e Mattar (2010) que consideram que os jogos de 

entretenimento por não possuírem regras pedagógicas acabam permitindo um maior 

engajamento por meio da diversão. Além disso, a dupla ressalta que ao associar os games de 

entretenimento à perspectiva BYOD o aluno poderá continuar aprendendo e se divertindo em 

outros espaços, pois estes jogos despertam a curiosidade e provocam o raciocínio de questões 

problematizadoras que poderão ser discutidas em sala de aula. A dupla também menciona a 

horizontalidade entre professor e aluno, uma vez que o professor será o condutor, o mediador, 

o interlocutor da virtualidade do game relacionando-o a realidade e conteúdos a serem 

abordados. E é assim que, segundo Nichele (2015), a hibridez da aprendizagem ocorre, 

mesclando momentos presencias e a distância, tornando a aprendizagem contínua e irrestrita. 

 Sobre o curso de capacitação oferecido, a dupla chegou a aplicar uma das ferramentas 

apresentadas na etapa presencial, as licenciandas relatam que: 

 

“A participação no Curso de Capacitação: Interdisciplinaridade, Ensino e Tecnologia 

permitiu que as autoras desse site repensassem sua maneira de ensinar e introduzissem 

novas metodologias quando estivessem no papel de mediadoras do processo de 

ensino-aprendizagem. Como exemplo é possível citar que em uma das aulas de estágio 

a Ranna utilizou o Kahoot!, um mobile game apresentado neste curso. Este jogo serviu 

Fonte. Elaboração Própria. 
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como método de avaliação da aula. Com a inserção desse jogo, os alunos ficaram 

bastante inspirados em participaram da aula e permitiu uma maior relação com a 

licencianda e os alunos. A aprendizagem móvel nos proporcionou pensar abordagens 

alternativas de diferentes conteúdos e um maior agregamento de conhecimentos e 

perspectivas. Sobretudo, a interdisciplinaridade promoveu um maior engajamento 

nosso nas questões pertinentes à disciplina da outra e o pensamento conjunto trouxe 

significado para conteúdos que são tratados apenas de formas abstratas”. (D1) 

 

 Em contrapartida, a dupla D2 além de atender todos as categorias, considerando positiva 

a contribuição do BYOD como estratégia de m-learning associada à adoção de mobile games 

de entretenimento, pontuou algumas limitações. Tais como a “[...] necessidade de ter um bom 

dispositivo, uma boa internet móvel ou wi fi, espaço disponível para armazenamento, então não 

é tão simples quanto parece, se não nos atentarmos para esses detalhes podemos acabar tendo 

algumas dificuldades, mas ainda assim, é uma metodologia muito positiva” (D2). Percebe-se 

que a dupla chegou a mesma conclusão apresentada por Sharples (2006) e Unesco (2013), 

abordados no referencial teórico desta pesquisa ao se destacar os aspectos negativos do BYOD. 

Contudo, o curso híbrido foi pensado de forma a tentar superar tais desafios, adotando o quarto 

modelo de classificação BYOD apresentado pela Alberta Education (2012), em que não limita 

o tipo de dispositivo, exigindo apenas o acesso a internet, como já mencionado anteriormente 

no referencial teórico. Além de adotar as orientações de Nichele (2015), conforme já 

apresentado, considerando a idealização de espaços híbridos e multimodais a fim de superar a 

falta de infraestrutura das instituições de ensino. Contudo, ainda assim, a adoção da perspectiva 

BYOD precisa ser avaliada de acordo com a realidade educacional e social dos alunos, pois 

apesar da popularização da internet e dispositivos móveis conforme apresentado nos estudos do 

CETIC.BR (2017), ainda vivenciamos situações de desigualdade social. Em relação ao curso 

experienciado pela dupla D2, alegam que: 

 

“O curso foi de grande relevância para a nossa formação acadêmica, pois como futuros 

professores temos que nos atualizar a todo momento e buscar a melhor metodologia 

de ensino a ser trabalhada com os alunos. Nos encontros presenciais, aprendemos 

sobre as novas perspectivas de ensino e em como as redes sociais digitais podem 

auxiliar no processo de ensino/aprendizagem tornando as aulas dinâmicas e 

interessantes. Destacamos a importância do trabalho em dupla nos encontros e na 

construção do site, visto que promove uma interação entre pessoas de cursos 

diferentes, e assim, fomenta discussões”. (D2) 

 

Considera-se que dupla D3 não atendeu a categoria I (apresentação da opinião da dupla 

sobre a perspectiva BYOD como estratégia de m-learning) e a categoria II (apresentação da 

opinião da dupla sobre mobile games de entretenimento). Além de atender parcialmente a 

categoria III (opinião da dupla sobre a experiência no curso de capacitação).  A dupla apenas 
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mencionou que “o processo de aprendizagem móvel contribuiu para que pudéssemos participar 

melhor do minicurso. A parte presencial foi essencial, mas em casa podemos estudar no nosso 

tempo e conseguir aprender de fato, complementando a teoria” (D3).  

Já a dupla D4, atendeu parcialmente a categoria I e não atendeu as categorias II e III. A 

dupla apenas relatou que: “A aprendizagem móvel utilizada tem extrema importância, pois faz 

com que o aluno desperte um interesse maior pelo conteúdo trabalhado em sala de aula. Com o 

Bring Your Own Device o aluno desenvolve a interação dos estudos com a diversão de 

aprender” (D4).  

 Assim como nas outras seções do diário virtual, a dupla D5 destacou-se positivamente 

por construir de forma minuciosa o diário virtual proposto pelo curso. Na seção Aprendizagem 

Móvel, além de atender todas as categorias propostas, a dupla contextualizou as etapas do curso 

em questão e a contribuição das mesmas para a formação de cada integrante da dupla. Sobre o 

BYOD a dupla chegou a mesma conclusão apresentada pela dupla D2 em relação as 

configurações dos dispositivos e acesso à internet, levando em consideração a realidade de cada 

contexto educacional.  

A dupla D5 relatou uma dificuldade em relação ao espaço de armazenamento do jogo 

no dispositivo móvel de uma das integrantes da dupla, concluindo que com o “[...] dispositivo 

apropriado, aprender jogando é sensacional e permite que o professor, que na maioria das vezes 

é visto pelo aluno como a tiazona/o tiozão, entre na realidade do aluno tornando a aprendizagem 

mais atrativa para o discente e logo, muito mais eficaz” (D4). Tal constatação está de acordo 

com a concepção de Tori (2017, p.143) ao pontuar que “muitos professores se queixam de que 

os jovens de hoje são desmotivados, sem se darem conta de que suas aulas é que devem ser 

desmotivantes”. Como possibilidade de superar tal paradigma, torna-se necessário compreender 

e utilizar linguagem e a cultura da nova geração de aprendizes (TORI, 2017). 

Em relação aos mobile games sob o ponto de vista interdisciplinar entre Geografia e 

Matemática, de acordo com a dupla D5, é possível utilizar a prática do jogo de forma a elucidar 

os conteúdos e estabelecer associações interdisciplinares, podendo ser potencializada por 

momentos híbridos de aprendizagem. Ainda sobre os mobile games, a dupla mencionou a 

seguinte hipótese: 

“O professor indica um Mobile Game para que o aluno jogue fora da sala de aula, o 

aluno irá jogar e durante o jogo vão surgir situações que gerarão nele a curiosidade 

para pesquisar sobre tal assunto. Em jogos de Gestão e Construção de cidades o aluno 

poderá interessar-se em temáticas históricas como "Qual foi a primeira cidade do 

mundo?", "Como era a administração das cidades na Idade Antiga? " e também por 

questões geográficas como"Qual a maior população urbana atual?"; "Como os 

aspectos naturais influenciam na realidade de uma cidade?"; "Quais os impactos do 

êxodo rural no ambiente urbano?"; "O que energia sustentável?"; dentro da 
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matemática o aluno pode buscar meios para melhor administrar o dinheiro; durante o 

jogo ele também pode interessar-se em "como usar os conceitos geométricos para 

harmonizar a cidade?"; "como a geometria pode me ajudar a organizar o trânsito?"; 

"Como saber através dos números se a produção de alimentos será suficiente para 

alimentar o povo?". Estes foram alguns exemplos básicos para mostrar como através 

de um jogo o aluno pode despertar interesse em diversas áreas do conhecimento” (D5). 

 

Percebe-se que a dupla conseguiu extrair de forma proveitosa os conceitos e práticas 

proporcionados pelo curso, fazendo-os refletir sobre possíveis e diferentes práticas pedagógicas 

que podem ser adotadas tendo como princípio a interdisciplinaridade. Sobre o curso a dupla 

relatou que o: 

“O curso nos possibilitou a descoberta de um mundo novo de possibilidades. Foi uma 

oportunidade incrível de aprendizado e troca. A professora Larissa trabalhou conosco 

de uma forma muito próxima, atenciosa e organizada, fortalecendo a Rede Social entre 

nós, antes mesmo que começássemos a interação digital. Tudo o que aprendemos no 

curso será de grande valor no momento em que estivermos exercendo nossa profissão, 

inclusive, o curso contribuiu para que aprendêssemos sobre temáticas pedagógicas 

que sempre são cobradas em concursos públicos e afins. Foi uma experiência 

enriquecedora e concluímos esta última etapa gratas por todo aprendizado” (D5). 

 

Considera-se que a dupla D6 não atendeu a categoria I (apresentação da opinião da dupla 

sobre a perspectiva BYOD como estratégia de m-learning) e atendeu parcialmente a categoria 

II (apresentação da opinião da dupla sobre os mobile games de entretenimento). A dupla 

mostrou uma certa confusão nesta seção, focando na adoção dos dispositivos móveis para a 

Educação Infantil e Fundamental. Contudo, tais licenciandos são preparados para lidarem com 

o segundo segmento do Ensino Fundamental e o Ensino Médio, a Educação Infantil não é 

contemplada na formação dos mesmos, pois seu foco concentra-se na formação de Pedagogos 

(DCNEB – BRASIL, 2013). Além disso, considera-se que algumas informações apresentadas 

foram baseadas em outros sites e não pela opinião da dupla. Contudo, no rodapé da seção é 

apresentada a opinião da dupla em relação ao curso de capacitação e uma breve abordagem 

sobre aprendizagem móvel e mobile games. 

Um relato de destaque que se sobressaiu nesta seção, trata-se da dupla D11, atendendo 

todas as categorias propostas. A dupla expôs seu ponto de vista sobre os jogos de entretenimento 

que podem ser adotados na educação, além da perspectiva BYOD como estratégia de 

aprendizagem móvel e a experiência promovida pela participação do curso em questão. A dupla 

relata que: 

“A proposta de aprendizagem móvel do curso foi bem interessante pois, coloca um 

jogo essencialmente de entretenimento como um ambiente de ensino aprendizagem 

de conteúdos escolares. Quebrando a ideia clichê de que jogos só podem promover 

coisas como raciocínio logico e etc e que para se aprender conteúdos precisam ser 

jogos de fato pedagógicos. O curso mostrou que são infinitas as possibilidades, sejam 

interdisciplinares, transdisciplinares, e principalmente que a aprendizagem não 

precisa estar só no ambiente escolar, na sala de aula e afins, as novas tecnologias nos 
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proporcionam recurso de acesso a informações instantâneas e a toda uma gama de 

conhecimentos, então porque afastar a escola dessas? É preciso que a escola se adapte 

aos alunos e não o contrário, e o ensino na perspectiva Bring Your Own Device 

expressa bem essa ideia, de modo que promove a aprendizagem através de um recurso 

que o aluno já possui, facilitando as atividades já que elas não ficam condicionadas 

ao ambiente escolar e a ferramentas oferecidas por esse espaço. Ou seja, amplia as 

possibilidades, além de tornar todo o processo mais interessante e significativo. O 

curso proporcionou diversas descobertas, como as citadas a cima, foi uma ótima 

experiencia, tanto a parte presencial, em que conhecemos diversas ferramentas de 

aprendizagem digital como na parte a distância, além da troca entre conhecimentos de 

outras áreas que foi bem interessante e construtiva”. (D11) 

 

Por fim, a dupla D13 não abordou a categoria I (apresentação da opinião da dupla sobre 

a perspectiva BYOD como estratégia de m-learning) e a dupla D15 não abordou as categorias 

II (apresentação da opinião da dupla sobre mobile games de entretenimento) e categoria III 

(opinião da dupla sobre a experiência no curso de capacitação). Além disso, considera-se que a 

dupla D15 atendeu parcialmente a categoria I, pois não finalizou a frase que exprime a opinião 

da dupla em relação a perspectiva BYOD como estratégia de m-learning.  

Em geral, percebe-se que os diários virtuais de campo atingiram o objetivo de serem 

instrumentos de registro e reflexão das atividades vinculadas a etapa a distância, bem como 

meio de se conhecer a percepção dos participantes do curso sobre os aspectos envolvidos 

durante tal experiência na formação de professores de Geografia e Matemática. Deve-se 

mencionar, ainda, que os sites – adotados como diários virtuais de campo – possuíram um bom 

layout com auxílio de diferentes hipermídias que agregaram valor em boa parte dos diários 

virtuais, além de uma satisfatória organização dos registros e informações e reflexões críticas 

sobre as dificuldades e avanços no ato do jogo. 

A seguir serão analisados os dados obtidos por meio do questionário final do curso de 

capacitação. Tal questionário, constitui-se como o último instrumento de coleta de dados que 

respalda os objetivos propostos por esta pesquisa. 

 

6.3 Análise do Questionário Pós-Curso de Capacitação 

 

 As aprendizagens e descobertas proporcionadas aos licenciandos de Geografia e 

Matemática do IFF por meio do curso de capacitação foram verificadas por meio da aplicação 

do questionário pós-curso53 (APÊNDICE F). O questionário foi elaborado por meio do Google 

Forms, contendo perguntas abertas e fechadas sobre aspectos que constituíram o 

                                                             
53 Questionário disponível no Google Forms por meio do endereço: 

https://docs.google.com/forms/d/1MLihltX2ffydAyGRLR0eanLeUhwPrJC8hDsKz7Pm6mU/prefill  

https://docs.google.com/forms/d/1MLihltX2ffydAyGRLR0eanLeUhwPrJC8hDsKz7Pm6mU/prefill
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desenvolvimento do curso. Apesar de amplamente divulgado por meio das redes sociais virtuais 

do curso, entre os 30 participantes, 28 destes responderam o questionário pós-curso. 

 O primeiro questionamento foi “Além dos mobile games de gestão e construção de 

cidades o curso de capacitação possibilitou o conhecimento de diferentes tecnologias digitais. 

Após o curso você utilizou no campo de estágio, aulas ou seminários algum recurso digital que 

conheceu no curso?” Como resposta a tal questionamento 82,1% dos licenciandos não haviam 

utilizado nenhum dos recursos apresentados pelo curso em alguma experiência didática, em 

oposição aos 17,9% dos licenciandos que responderam terem aplicado algum recurso digital 

apresentado no curso. Cabe ressaltar que as respostas aqui apresentadas correspondem as 

experiências dos licenciandos vivenciadas até a data de término do prazo atribuído para resposta 

do questionário pós-curso, sendo esta, 25 de setembro de 2018. 

 O Quadro 13 apresenta as ferramentas digitais adotadas pelos 17,9% dos licenciandos 

que adotaram algum recurso digital. O quadro abaixo foi elaborado a partir das respostas no 

tópico 1.1 do questionário, no qual perguntou quais ferramentas foram adotadas caso tenham 

utilizado em alguma experiência pedagógica para além do curso de capacitação em questão. 

 

 Os QR Codes mencionados por dois licenciandos, referem-se à ferramenta digital 

Plickers, na qual configura-se imagens codificadas em uma espécie de código de barras a ser 

realizada a leitura da mesma por meio de um dispositivo móvel, não dependendo de grandes 

investimentos em artefatos eletrônicos ou internet, conforme explicado anteriormente na seção 

de apresentação dos encontros presenciais. Em contrapartida, o item 1.2 buscou saber o motivo 

pelo qual os 82,1% dos licenciandos não utilizaram nenhuma das ferramentas apresentadas pelo 

curso em suas vivências profissionais e acadêmicas. O Quadro 14 expõe-se as respostas dos 

respectivos licenciandos. 

  

Augment, WhatsApp e Facebook. 

Utilizei a impressão de QR Codes numa brincadeira de perguntas e respostas sobre o conteúdo (horizonte dos 

solos) para assim saber qual equipe acertou mais e ter a devida pontuação. 

Kahoot (dois licenciandos responderam este aplicativo) 

QR Ccode 

Redes sociais digitais – WhatsApp/ Facebook/ Instagram no curso pré-vestibular em que faço parte da 

coordenação. Pretendo utilizar futuramente outras ferramentas abordadas no curso. 

Juntamente com a coordenação na escola, planejei um projeto utilizando um jogo utilizado no curso. Um projeto 

que tem a duração média de 3 meses onde utilizaremos também o Google Sites. 

Quadro 13. Respostas abertas da pergunta 1.1 do questionário pós-curso de capacitação 

Fonte. Elaboração Própria. 
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Ainda não tive oportunidade, mas com certeza vou utilizar esse semestre no estágio. 

Pois ainda não tive oportunidade. 

Ainda não tive a oportunidade 

Não tive oportunidade 

Ainda não fiz estágio. 

O único ambiente que eu poderia utilizar seria no estágio, porém ficamos muito restritos. No meu caso, a 

professora pediu para eu seguir exatamente o que ela queria, então não pude fazer as minhas colocações. 

Na escola em que fiz o estágio não tinha rede de internet disponível, além disso poucos alunos tinham celular. 

Ainda não tive oportunidade  

Já tinha concluído o estágio. 

Ainda não tive oportunidade 

Ainda não houve oportunidade, devido ter sido recente. 

Falta de tempo e por dá preferência a plataformas que já estou mais habituado, no entanto acho interessante e 

pretendo usar em um momento mais oportuno. 

Porque só usamos o power point. Esse não foi utilizado no curso 

Ainda não deu tempo. Mas certamente usarei na próxima oportunidade.  

Não tive oportunidade, mas pretendo usar.  

Ainda não utilizei, mas pretendo aplicar em aulas em breve. 

Pensei em utilizar em um mini projeto, mas a professora queria outros temas. 

Por falta de oportunidade. Na licenciatura de matemática não se tem o costume de realizar muitos seminários e 

em minhas aulas particulares ainda não encontrei uma brecha.  

Não dei aulas ou seminarios após o curso ainda 

No campo do estágio não obteve liberdade sobre a escolha da aula a ser desenvolvida com os alunos. O professor 

responsável da turma me impôs a aula tradicional. Bem q eu gostaria de ter utilizado um dos recursos digitais do 

curso já q 90% da turma utilizava os celulares dentro da sala. 

Infelizmente não tive oportunidade, passei no estágio, porém fiquei devendo uma aula na qual eu pretendia 

aplicar tecnologia digital como recurso pedagógico. Haviam muitos alunos fazendo estágio no IFF. Aplicarei o 

recurso no retorno das aulas.  

Não obtive a oportunidade para o uso. 

 

 Nas respostas acima elencadas, 15 licenciandos relataram que ainda não adotaram 

nenhuma ferramenta apresentada pelo curso devido à falta de oportunidade, mas que possuem 

interesse em aplica-las em breve. É importante considerar que a fase de realização do curso de 

capacitação coincidiu com o final do semestre letivo dos licenciandos, ou seja, possíveis 

práticas a serem idealizadas por meio de estágios, seminários ou afins provavelmente já se 

encontravam em andamento antes da execução do curso aqui apresentado. Entretanto, percebe-

se em alguns relatos que os licenciandos tentaram aplicar no campo de estágio os 

Quadro 14. Respostas abertas da pergunta 1.2 do questionário pós-curso de capacitação 

Fonte. Elaboração Própria. 
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conhecimentos adquiridos por meio do curso, porém por resistência dos professores da escola 

e/ou do curso de Licenciatura os licenciandos foram impedidos de adotarem inovações em suas 

propostas pedagógicas.  

Portanto, identifica-se nesse tipo de situação, que os professores em formação inicial 

possuem o interesse de experienciar práticas pedagógicas diferenciadas por meio de TDIC. 

Porém, de acordo com Charlot (2005, p.09) para que se possa aprender algo novo torna-se 

indispensável “[...] a ajuda de uma pessoa que já sabe; depois de algum tempo, somos capazes 

de fazer sozinhos”, ou seja,  por dependerem de outro professor que talvez não tenha o devido 

letramento digital, tais possibilidades são afastadas da construção da identidade docente de tais 

licenciandos, uma vez que os professores regentes talvez não se sintam confortáveis em 

aprender algo novo com alguém menos experiente. Dessa forma, verifica-se o que foi 

mencionado no referencial teórico desta dissertação, através das contribuições de Andrews et 

al. (2011), ressaltando que é preciso ter responsabilidade sobre as formas de aprendizagem em 

relação ao ensino de futuros professores, pois a futura atuação docente deles poderá possuir 

reflexos da atuação dos professores que tiveram ao longo de suas jornadas, podendo ser 

atribuído o papel passivo desempenhado por eles durante as aulas tradicionais. 

Em dois relatos foi identificado que os respectivos licenciandos consideraram a 

realidade dos alunos e da escola em relação aos dispositivos móveis dos alunos e infraestrutura 

tecnológica da escola, conforme direcionado por Nichele (2015) e a organização Alberta 

Education (2012). 

Em seguida, foi perguntado quais tecnologias digitais sugeridas no curso de capacitação 

o licenciando mais gostou de conhecer, podendo ser assinalada uma ou mais alternativas. O 

Gráfico 24 demonstra os resultados obtidos. 
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 Ao analisar o Gráfico 24, é possível indicar o Kahoot como a tecnologia digital de maior 

preferência dos licenciandos participantes do curso, possuindo 67,9% de satisfação entre os 

licenciandos, em segundo lugar tem-se os mobile games de entretenimento de gestão e 

construção de cidades virtuais com 60,7% de satisfação, possuindo um percentual um pouco 

menor em relação ao Kahoot. Em terceiro lugar com 42,9% os licenciandos destacaram o 

Google Sites usado no curso para a construção de diários virtuais de campo. Este, por sua vez, 

chegou a ser utilizado por um licenciando em uma prática pedagógica própria para além do 

curso de capacitação, conforme apresentado no Quadro 12. Em quarto com 35,7% de 

preferência entre os licenciandos, temos o Plickers, aplicativo de administração de testes 

rápidos por meio de QR Codes. Em seguida, as redes sociais digitais, Facebook e WhatsApp, 

conquistando o quinto lugar entre os licenciandos com 28,6% de satisfação. E em sexto e último 

lugar, o aplicativo de realidade aumentada Augment. Em contrapartida, como subitem da 

pergunta número dois, foi perguntado quais os aplicativos, destacados na pergunta anterior, eles 

já conheciam. O resultado foi: i) 96,4% destacaram as redes sociais digitais, Facebook e 

WhatsApp; ii) 46,4% os mobile games de gestão e construção de cidades virtuais; iii) 25% 

mencionaram o quis interativo Kahoot; iv) 17,9% destacaram o aplicativo de realidade 

aumentada, Augment; v) 14,3% indicaram o Google Sites; vi) por fim, 7,1% apontaram o 

Plickers.  

 Infere-se, então, que os mobile games de entretenimento de gestão e construção de 

cidades virtuais, apesar de serem bastante conhecidos entre os licenciandos, não eram 

idealizados como possíveis recursos didáticos e, quando utilizados com este propósito, os 

futuros professores gostaram bastante, perdendo a predileção apenas para um outro game, o 

Gráfico 24. Preferência dos licenciandos sobre as tecnologias digitais apresentadas no curso de capacitação 

Fonte. Elaboração Própria. 
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Kahoot. Cabe ressaltar, que o Kahoot e os mobile games de gestão e construção de cidades 

virtuais possuem propósitos diferentes, porém os dois podem ser usados de modo complementar 

à prática do outro, assim como os demais aplicativos e possibilidades apresentadas por meio do 

curso de capacitação. 

 Tendo o interesse de saber se os futuros professores utilizariam em suas práticas 

pedagógicas as tecnologias digitais apresentadas no curso, 85,7% dos licenciandos disseram 

que sim, 14, 3% disseram depende e nenhum licenciando disse que não. O Quadro 15 apresenta 

a justificativa das respostas dos licenciandos 

Acho que é uma proposta excelente pra tornar o ensino mais interessante e atrativo, além de desenvolver no aluno 

a capacidade de relacionar o jogo com determinada matéria.  

Sim, pois contribuem para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Saindo da forma tradicional, os alunos 

podem aprender também pois são recursos didáticos que interessam aos alunos. 

Considero importante essa variação no modo de aprender 

Uma forma de ensinar o aluno na nova realidade de sala de aula 

Os alunos gostam de tecnologia digital. 

Usaria sim, pois acredito que as tecnologias digitais aproximam o professor do aluno e ainda, deixa a aula 

dinâmica. 

Atualmente, a prática docente ainda se apoia muito na metodologia tradicional, a utilização de novas tecnologias 

na sala de aula é fundamental nesses novos tempos. Por isso acho importante a utilização dessas tecnologias na 

prática pedagógica. 

Para tornar atividades avaliativas mais interativas e poder avaliar os alunos no momento que eles estajam jogando 

sem saber que estão sendo avaliados.  

Utilizaria porque propõem uma maior interação entre os participantes  

Para despertar o interesse dos alunos 

Vivemos em uma era de informação rápidas e muitas possibilidades de entretenimento on-line, então cada vez 

mais devemos utilizar esses recursos para contribuir e ser um meio de aprendizagem também e não lutar contra 

esses dentro das escolas. 

Quando o professor entrar na realidade virtual do aluno, tudo fica mais interessante para os alunos e professores, 

saindo do tradicionalismo e inovando com uma nova prática pedagógica, é o que falta nas escolas de hoje. 

Somente se fosse necessário  

Esse tipo de prática possibilita aproximar a sala de aula com a tecnologia e despertar assim o interesse dos alunos 

numa nova forma de aprender os conteúdos abordados. 

Essas tecnologias tornam à aula mais dinâmica, estimulando os alunos a participarem mais da aula.  

Acredito que depende das oportunidades e estrutura da escola. 

Sim, porque abre muitas opções de aulas dinâmicas e mais interessante em sala de aula, uma abordagem com uma 

linguagem mais atualizada. 

O uso das tecnologias me mostrou como pode ser amplo no ensino/aprendizagem. Fazendo com que os alunos se 

envolvam totalmente.  

Quadro 15. Respostas abertas da pergunta 2.3 do questionário pós-curso de capacitação 
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Pois acredito que os alunos se sentem mais engajados nas aulas quando utilizamos uma ferramenta próxima a ele 

de seu cotidiano como objeto educacional. Diferentes atividades em sala de aula propícia para os alunos e 

professores: Algo novo, novas prática. E, como consequência novos desafios. Porém é algo que requerer a ideia 

de mudança em cenários educacionais que não possuem estrutura básica para aplicarmos as TDIC'S com base na 

perspectiva BYOD ''TRAGA O SEU PRÓPRIO DISPOSITIVO'', necessitando apenas da internet da escola ou 

dos dados móveis de cada aluno. Dependendo do recurso tecnológico `a ser utilizado o professor precisará fazer 

um levantamento de dados afim de verificar os recursos e ferramentas que a Escola ou os alunos possua para que 

a aula ocorra. 

Eu já utilizo vários plotadores gráficos e softwares interativos relacionados a geometria. Porém esses são apenas 

para exercícios que não envolvem definição por exemplo. O Kahoot ajudaria muito nesse sentido, e seria algo bem 

legal de ser feito, pois tem o espirito de competição envolvido e os alunos adoram. 

Porque é possível fazer educação mediada pelas TIDCs, além de uma abordagem mais atrativas pelos alunos. 

Não faria uso de todas as tecnologias, porém acho muito viável a utilização de algumas delas. 

Usaria com certeza! Estas ferramentas são enriquecedoras. Cada ferramenta tem sua peculiaridade e seus desafios 

para uso, mas, são sensacionais para possibilitar uma aprendizagem efetiva, que contribua na vida do aluno e seja 

feita de forma divertida. O conceito de aprendizagem tangencial (amei conhecer isso hahah) ganhou meu coração 

e desejo poder aplicar isso um dia, mas, reconheço que existem desafios, sendo o preconceito e a falta de recursos 

por decorrência deste o maior. 

São ótimas para tornar a aula interessante para o aluno 

Se houvesse a possibilidade e a escola oferece condições de ser aplicado esse recurso, sim usaria sem problemas, 

pois achei muito interessante todos os recursos e as formas q podem ser usados e a importância neste momento do 

crescimento da tecnologia utilizada pelos jovens ser aplicada também na sala de aula auxiliando na aprendizagem. 

Sim pois precisamos nos apropriar cada vez dos meios tecnológicos, para que eles passem de vilões no processo 

educativo a aliados super potentes. 

Na contemporaneidade estamos vivenciando o avanço da tecnologias digitais e para acompanhar essa nova 

trajetória que se encontra presente no nosso cotidiano, acredito que é válido e importante  poder utilizar as 

tecnologias digitais como recurso para práticas pedagógicas, até porque inserir essas práticas no cotidiano escolar 

amplia o leque do conhecimento do discente, insere o mesmo nessa nova realidade que lhe foi apresentada e 

contribui para a interdisciplinaridade que é fundamental  na formação da  vida  escolar.  

Como forma de inserir o ensino nos meios do cotidiano do aluno. 

 

 A partir das justificativas apresentadas pelos licenciandos, percebe-se que aqueles 

que assinalaram a opção ‘depende’, referem-se a possíveis condições de infraestrutura da 

escola, bem como a condições socioeconômicas dos alunos, confirmando os apontamentos de 

Nichele (2015). Verifica-se, ainda, que uma nova geração de professores está chegando as 

escolas, professores estes, também nativos digitais. Porém, apesar de possuírem uma maior 

desenvoltura e letramento digital quanto ao uso de tecnologias diversas, é importante frisar que 

sem a devida consciência metodológica de como utilizar tal habilidade como competência 

pedagógica, os jovens professores terão dificuldade em transpor o uso das tecnologias do dia a 

dia para as suas práticas de ensino. Dessa forma, conforme apontado por Andrews et al. (2011) 

se não forem estimulados novos métodos de ensino durante a formação inicial docente, o 

professor novato por não possuir tanta experiência, acabará se apoiando em práticas tradicionais 

Fonte. Elaboração Própria. 
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que ele conheceu em sua formação. Observa-se, assim, com um paradoxo, em que o jovem 

professor que tem mais facilidade e interesse para o uso de tecnologias, apresenta dificuldades 

na hora de propor práticas inovadoras. Destarte, debruça-se sobre as considerações de Gatti 

(2010) e Souza e Schneider (2016), ao ressaltarem a importância da reformulação da matriz 

curricular dos cursos de licenciantura, de forma a apresentar possibilidades, destacando 

possíveis dificuldades e estimulando os futuros professores a pensarem outras práticas para que 

possam ousar, como foi proposto pelo curso de capacitação promovido por esta dissertação. 

 A partir do item 3 do questionário pós-curso de capacitação, buscou-se analisar a 

percepção dos licenciandos participantes do curso sobre os mobile games de entretenimento de 

gestão e construção de cidades virtuais como instrumentos didáticos. O Gráfico 25, apresenta 

o percentual de adesão de duplas que escolheram cada mobile game, tendo como tema gerador 

a cidade. 

 

 

 Cabe ressaltar, que está dissertação não se concentra em indicar qual o mobile game de 

entretenimento de gestão e construção de cidades virtuais possui uma melhor possibilidade de 

aplicação sob o ponto de vista pedagógico interdisciplinar, mas sim propor diferentes formas 

de se pensar a interdisciplinaridade da cidade por meio dos jogos móveis aliados a diversas 

tecnologias digitais e metodologias de ensino que potencializem o BYOD como estratégia de 

m-learning. 

 Em uma escala de um a cinco, na qual os números próximos de um significam poucas 

possibilidades e os números próximos de cinco significam muitas possibilidades, o subitem 3.1 

buscou saber se a partir da jogabilidade dos mobile games de gestão e construção de cidades 

Gráfico 25. Percentual de Mobile games escolhidos por dupla. 

Fonte. Elaboração Própria. 
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virtuais escolhidos pela dupla, foi possível identificar muitas ou poucas possibilidades 

interdisciplinares entre Geografia e Matemática.  

 

 

 O Gráfico 26 mostra que a maior parte dos licenciandos (35,7%) foram intermediários 

quanto as possibilidades interdisciplinares entre Geografia e Matemática na prática do jogo dos 

mobile games de gestão e construção de cidades virtuais. Em seguida, os itens quatro e cinco – 

25% e 21,4%, respectivamente - demonstram que foram identificadas muitas possibilidades e, 

em contrapartida, os itens um e dois – 7,1% e 10,7%, respectivamente – indicam que poucas 

possibilidades interdisciplinares foram identificadas por parte dos licenciandos. Apesar de 

muitas duplas já mencionarem - por meio dos diários virtuais - suas opiniões sobre as 

possibilidades interdisciplinares vislumbradas na prática do jogo, o item 3.2 do questionário 

pós-curso de capacitação buscou identificar a opinião individual dos licenciandos em relação a 

pergunta anterior. Dessa forma, o Quadro 16 apresenta a justificativa dos licenciandos. 

 

O jogo exige que você desenvolva a cidade ao mesmo tempo que busca a forma mais rentável de fazê-lo. Ou 

seja, a cidade precisa de uma série de coisas que você precisa fazer com determinada quantia de dinheiro, 

buscando sempre gastar menos e obter lucros. 

O jogo não conseguiu deixar claro pra mim o que poderia ser feito. Pois envolve mais administração de bens. 

Eu e minha dupla conseguimos encontrar possibilidades interdisciplinares entre ambos os cursos. 

Tem muitos fatores que podem ser utilizados como tema interdisciplinar como a parte geográfica e o recurso 

financeiro 

O que mais pode ser usado é o desmatamento. 

Era muito mais fácil identificar possibilidades matemáticas, mas pensando um pouco mais, eu associava a 

geografia também. 

Gráfico 26. Identificação de possibilidades interdisciplinares entre Geografia e Matemática no ato do jogar 

Fonte. Elaboração Própria. 

Quadro 16. Respostas abertas da pergunta 3.2 do questionário pós-curso de capacitação 
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Há mais possibilidades para a geografia, para o ensino interdisciplinar não conseguimos visualizar muitas 

possibilidades. 

Gostaria de conseguir vislumbrar mais possibilidades de ensino, infelizmente eu e minha dupla não conseguimos 

desenvolver tanto quanto queríamos.  

Contato foi um pouco difícil. 

Sim, pensando tanto na questão econômica, como na questão territorial. 

O jogo oferece algumas possibilidades, porém sua jogabilidade é meio limitada, o que não permite muitas 

ferramentas apenas pelo jogo. 

Achei moderado, pois não há muito o que falar sobre matemática além da gestão financeira para o crescimento 

da cidade. Deixa um pouco a desejar no entanto não dá pra fazer um gestão sem o financeiro. 

Porque exige muita energia e acaba rápido, e vem as dificuldades mais o jogo em si é interessante. Vai montando 

a cidade. Construindo e gerando empregos. 

Identificamos apenas uma possibilidade que seria utilizada, mas utilizando a criatividade poderíamos relacionar 

outras, complementando com teorias.  

Permite trabalhar diversos conteúdos como sustentabilidade, densidade demográfica, economia e outros.  

Nós tivemos um pouco de dificuldade em juntar as duas disciplinas, mas é possível. 

Encontramos poucas possibilidades de interdisciplinaridade, mas para ambas as áreas tem possibilidades de ser 

um amplificador de conteúdos. 

Encontramos algumas possibilidades utilizando os conhecimentos matemáticos e geográficos. Ex: Conteúdo 

Espaço e Forma: consenso, conflito, dominação e resistência; área e proporcionalidade direta; formas 

geométricas. 

As propostas interdisciplinares vislumbradas a partir do jogo foram: Estatística, a lógica de construção das 

cidades, Geometria com mobilidade urbana. 

Em relação a geografia não é necessário fazer muitos comentários, o planejamento de uma cidade em si e como 

os cidadãos e o desenvolvimento em si acontece é puramente a Geografia. A matemática vem como uma 

ferramenta que auxilia na evolução do game de forma otimizada e critica também, pois muitas vezes por 

determinada coisa ser mais vantajosa naquele momento, matematicamente a longo prazo em reflexo dos impactos 

gerados pode não ser tão vantajoso assim, e é aí que a interdisciplinaridade se faz muito presente. 

A uma inter-relação entre as duas áreas humanas e exatas. 

O visual do jogo remete muito à geografia e a gestão é bastante associada à matemática. Porém esse conceito 

não é de todo correto. A gestão das cidades e estados é altamente relacionado à questões geográficas, bem como 

o arranjo do visual é relacionado à matemática. Desse modo foi fácil encontrar assuntos que estivessem 

relacionados tanto a um quanto ao outro. O mais difícil foi escolher somente alguns assuntos dentre tantas 

possibilidades. 

Foi possível identificar possibilidades interdisciplinares, porém em "2020: Meu País" a questão matemática não 

é muito abordada e a geografia acaba se sobressaindo, em caso de aplicação desta proposta apenas este jogo não 

seria eficaz para a proposta interdisciplinar entre estas disciplinas, apontamos melhor esta questão em nosso site. 

Identifiquei pelo menos 3 possibilidades interdisciplinares. 

Encontramos três formas utilizando a Matemática e a Geografia para conseguir gerir a cidade. Acho que se 

avançássemos mais no Jogo encontraríamos mais possibilidades. 

Como listado no Site, o game nos abre uma infinidade de possibilidades para trabalharmos assuntos do cotidiano 

escolar, trazendo maior interesse para as aulas. 

Porque para construir a cidade foi necessário utilizar o espaço, a localização, as estradas para criação de 

infraestruturas para viabilizar o acesso ao mesmo e quantificar o material para a construção dos prédios, casas, 

hospital, bombeiro, aeroporto, fábrica, delegacia, estádio, cafeteria e calcular m2 da área a ser construída de cada 

um.  
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As relações entre a geografia com a matemática são intermediárias, fazendo assim de modo que os games não se 

tornem mais de uma ou de outra, dando uma ideia de que é uma junção das duas disciplinas mais todo o objetivo 

é competitividade dos jogos em geral. 

 

 Apesar das opiniões variadas, grande parte dos licenciandos ressaltaram que tiveram 

dificuldades em enxergar possibilidades interdisciplinares entre Geografia e Matemática 

quando jogavam. Em alguns momentos uma área do conhecimento era mais beneficiada que a 

outra, porém, de forma geral, foi possível identificar propostas interdisciplinares 54 entre as duas 

ciências.  

 A respeito da integração das redes sociais digitais nas práticas desenvolvidas por meio 

do curso de capacitação, em especial, na etapa a distância, a quarta pergunta do questionário 

destina-se a saber se a interação entre os participantes do curso por meio das redes sociais 

digitais ajudou ou não no desenvolvimento da jogabilidade a distância. As respostas indicaram 

que 82,1% disseram que sim (contribuíram) e 17,9% disseram que não contribuíram. O Quadro 

17 do item 4.1 do questionário, apresenta a justificativa dos licenciandos em relação à pergunta 

de número quatro. 

Foi interessante ver as dificuldades encontradas por cada um e seus avanços, de modo que foi possível aprender 

e evoluir juntos.  

Pois tudo que é publicado, todos tem acesso, e mais fácil e rápido de todos saberem dos passos. 

A comunicação ficou muito mais fácil 

Joguei mais individualmente mesmo 

Pudemos tirar dúvidas. 

Sim, ajudaram, pois alguns colegas davam dicas, falava das suas experiências e isso serve para jogarmos 

diferente e não cometer o mesmo erro. 

Podemos perceber as diferenças entre os jogos e as dificuldades apontadas. Isso facilita a utilização dos jogos, 

através da troca de experiências. 

No grupo do WhatsApp os colegas do curso conseguiam me ajudar no jogo, eu pedia objetos, presenteava 

também.  

Sim. Ajuda muito. Sem as redes sociais acho que seria impossível essa socialização.  

Em relação a dúvidas e até em trocas de itens nos jogos. 

Como trabalhamos em duplas, o diálogo era fundamental para construir o site, além de trocas no game, e como 

não nós vimos pessoalmente na etapa a distância, a redes sociais on-line foram nosso meio de comunicação. 

Sim, porque podemos observar diferentes pontos de vistas, sobre determinado tema, o que enriquece o 

conhecimento. 

                                                             
54 As propostas interdisciplinares identificadas pelas duplas estão presentes nos diários virtuais na seção 

correspondente as mesmas e no Quadro 11. Os acessos aos diários virtuais estão presentes no Quadro 6 desta 

dissertação. 

Fonte. Elaboração Própria. 

Quadro 17. Respostas abertas da pergunta 4.1 do questionário pós-curso de capacitação 
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Não. Porque cada um jogou diferente o jogo 

Nós tiramos dúvidas e trocamos experiências e novas amizades.  

É sempre importante a troca de informações e experiências.  

Pra ser sincera eu não utilizei muito as redes sociais. 

Muitas dúvidas de jogo foram sanadas com a interação. 

Acho que um acaba tirando duvida do outro e ajudando no processo. 

Já que ao final temos que apresentar uma proposta interdisciplinar entre geografia e matemática, além do diálogo 

entre a dupla mediante as dificuldades do jogo, assim como o envio de presente, energia e recompensas que 

pedimos a um amigo, ou seja, o própria nos estimula a cooperação entre os indivíduos. 

A troca de experiencias, as ideias e as discussões no geral foram muito importantes, principalmente durante a 

etapa presencial. 

A troca de informações e dúvidas foi de grande ajuda para mim, pois a partir daí consegui avançar no game. 

Aos que estavam com o mesmo jogo foi muito importante para que um ajudasse o outro e as dificuldades de uns 

auxiliaram outros a não cometermos os mesmos erros. 

A interação permite que você veja que "não está sozinho nessa". Sabe, as vezes você acha que a cidade vai falir, 

tem problemas com energia e etc. Saber que os colegas também passam por isso e podem te ajudar causa 

tranquilidade. 

No caso do meu jogo, não tinha uma boa interação entre jogadores 

Acho que essa parte ficou mais restrita as duplas e não ao grupo que estava fazendo o curso 

Já que todos temos nossos cronogramas pessoais ficaria mais difícil vários encontros presenciais para as 

discussões proposta pelo curso.  

Porque ao passo que se tornava necessário avançar no jogo, quando surgiam dúvidas, questionamentos, a 

interação por meio das redes sociais foi utilizada como recurso para tentar saná-los, fundamental para contribuir 

e auxiliar na resolução de problemas e até mesmo dicas de como jogar cada mobile game. Ressalto que eu não 

encontrei problemas para construir para utilizar o mobile game, porém, muitos companheiros foram beneficiados 

por esse processo de interação.  

A interação entre os integrantes foi bem elevada, mesmo que tenha algumas pessoas já conhecidas entre si. 

 

 Diante dos relatos, percebe-se que alguns licenciandos não tiveram muitas dificuldades 

em jogar os mobile games e, por isso, não utilizaram de maneira satisfatória as redes sociais 

digitais do curso. Entretanto, a maior parte dos licenciandos ressaltaram que estes recursos 

foram de suma importância, principalmente na etapa a distância, mesmo sendo jogos diferentes 

a interação motivou os licenciandos a seguirem em frente, evitando possíveis situações de 

conflito no jogo, que em geral possuem narrativas semelhantes, entre outros fatores que 

contribuíram para o desenvolvimento das atividades do curso de capacitação. 

 A quinta pergunta do questionário subsidiou a análise sobre a contribuição do curso de 

capacitação para a atualização de aspectos profissionais e acadêmicos do licenciando. Foi 

realizada a seguinte pergunta: ‘Após o curso de capacitação você passou a se atualizar em 

relação as possibilidades de uso das tecnologias digitais e metodologias ativas? Justifique sua 

Fonte. Elaboração Própria. 
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resposta’. O Quadro 18, traz a contribuição dos licenciandos que em geral demonstraram 

interesse em buscar atualizar os saberes em relação a novas propostas de ensino a partir do uso 

de tecnologias digitais e metodologias ativas. 

 

Sim, tentei utilizar o Kahoot numa aula mas não foi possível por não ter internet na escola, mas vou buscar meios 

de fazer isso.  

Sim. 

Não, ainda não me atualizei 

Sim, conteúdos interessantes para aprimorar o conhecimento fora da sala de aula 

Sim. Principalmente porque vou me focar no ensino inclusivo. 

Sim, pois achei o tema muito interessante e acho que esse tipo de metodologia aproxima o aluno do professor. 

Sim, busquei novas informações sobre o uso de tecnologias digitais e metodologias ativas, e pretendo me 

atualizar constantemente. É algo novo para mim, por isso vou buscar conhecer melhor, para conseguir 

implementar na prática docente da melhor maneira possível. 

Sim, comecei a procurar mais, saber um pouco dos alunos o que eles jogam e busco naqueles jogos possibilidades 

de usá-los para auxiliar nas atividades.  

Sim. Passei a utilizar. Porque sem ela, nesse mundo globalizado ela faz a diferença! 

Sim. Para ser um futuro professor mais inovador. 

Sim, tanto durante o curso presencial e agora no projeto pibid que faço parte estou pesquisando atividades onde 

possa trabalhar através de algum recurso digital, principalmente o kahoot, que foi uma forma avaliativa bem 

divertida e de simples usabilidade. 

Não, por falta de tempo, mas acho algo superinteressante que vale muito a pena investir em cursos e pesquisar, 

pois isso só tende a crescer.  

Não tive tempo. 

Sim, buscar pesquisas relacionadas ao tema, em realizam estudos e apresentam experiências, com isso adquirir 

mais conhecimento para a vida profissional. 

Sim. Procuro me aprofundar nas diversas formas de utilização da tecnologia em sala de aula.  

Na verdade eu já buscava tais coisas, pois isso é muito presente na minha licenciatura, sempre buscamos utiliza-

las. Acredito que elas nos ajudam a trazer os alunos mais pra perto e a ter interesse pelos conteúdos. Então as 

que conheci no curso serão de muita ajuda e a partir disso quero buscar conhecer mais sobre essas coisas. 

Fico mais atento as novas tendências tecnológicas no meio educacional. 

Sim. Passei a pesquisar mais sobre o assunto.  

Sim. Já que as tecnologias estão em constante mudanças, acredito que a participação no curso me proporcionou 

a reciclagem das novas metodologias ativas frente ao público atual - ciberespaços por meio de mobile games. 

Sim, até eu realizar o curso eu não fazia muita ideia do que era pra ser sincero. Porém, após conhecer me 

interessei bastante e pesquisei, visando sempre que possível utilizar nas minhas aulas. 

Sim, fiz parte da comissão de organização da Semana das Licenciaturas, e ao usarmos qrcode ficou mais fácil. 

Não. Infelizmente não consegui pesquisar sobre, não por total falta de interesse, mas por falta de tempo e 

oportunidades 

Um pouco. Passei a ficar mais atenta as possibilidades, inclusive em seminários pedagógicos ao fim do terceiro 

período. 

Sim.  

Sim. Procurei mais algumas possibilidades e entendimento sobre a utilização destes recursos já q o curso de 

Geografia não traz essa inovação e propaga uma interdisciplinaridade que não existe na sala de aula. Então acho 

muito importante procurar sempre nos atualizar. 

Quadro 18. Respostas abertas da quinta pergunta do questionário pós-curso de capacitação. 
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Sim. Pois para nos apropriar das novas tecnologias e para sermos melhores mediadores a atualização é essencial. 

Sim. Esse curso além de me proporcionar o conhecimento sobre a vasta possibilidade de uso das tecnologias 

digitais, me incentivou a buscar novos recursos para uso de práticas pedagógicas futuras nos próximos estágios, 

seminários e afins.  

Sim 

 

 Como subitem da pergunta anterior, a indagação seguinte demonstrou como essa 

atualização passou a acontecer. Como resultado (GRÁFICO 27), 89,3% dos licenciandos 

apontaram a internet como fator de atualização de conhecimentos sobre os temas propostos, 

42,9% indicaram que estão buscando se atualizar a partir das ferramentas digitais apresentadas 

no curso; 28,6% buscam procurar outros cursos que abordem temas semelhantes e, por último, 

14,3% mencionaram que buscam se atualizar por meio de livros e periódicos. 

 

 

Sobre a perspectiva BYOD, a pergunta de número seis solicitou aos licenciandos 

avaliarem o BYOD em uma escala de um a cinco, onde (1) corresponde a ótimo; (2) bom; (3) 

regular; (4) ruim; (5) péssimo. O Gráfico 28, apresenta os resultados. 

  

Fonte. Elaboração Própria. 

Gráfico 27. Meio de atualização dos licenciandos participantes do curso de capacitação 

Fonte. Elaboração Própria. 
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A maior parte dos licenciandos consideraram a perspectiva BYOD entre ótima e boa, 

possuindo pouca rejeição entre eles. O Quadro 19 apresenta a justificativa dos licenciados. 

Acho interessante, mas pode ser um problema se quisermos trabalhar dessa forma e estivermos em locais com 

predominância de pessoas carentes e etc.  

A proposta é muito boa, pois cada aluno teria seu próprio dispositivo, porém tem que ser analisado se todos os 

alunos possuem celulares considerados bons. 

Os alunos já estão imersos na tecnologia e com essa perspectiva podemos variar as maneiras de passar o 

conhecimento do conteúdo. 

Poderá haver impossibilidades  

Nós não pudemos fazer algumas ações com o celular (utilizar alguns app) 

A perspectiva BYOD é super atual e apresenta diversas possibilidades, porém apresenta algumas limitações. 

É uma metodologia muito interessante, porém depende de dispositivos relativamente novos e de uma boa internet 

para funcionar bem. 

Eu acho bacana.  

Foi ótima, a utilização do uso do celular e seus recursos.  

Limita a alunos que tenham certas especificações, mas é muito boa essa estratégia de ensino 

É bem interessante já que muitas escolas não contam com materiais, porém há de se considerar que nem todos 

os alunos podem vir a possuir o dispositivo, e mesmo que tenha tem que adequar a proposta compatível a todos 

os dispositivos. 

A ideia é sensacional, pois hoje quase todo mundo possui dispositivos que acessão a internet, o que torna uma 

atividade simples, interessante e diferente além de aprender os conhecimentos trabalhados. 

Um pouco complicado. Ainda mas que não entendo bem de tecnologia. 

Possibilita a autonomia de cada jogador.  

O aprendizado acontece de forma dinâmica e agradável, sem a rotina "maçante" da sala de aula.  

Para a oficina eu achei incrível, acho que é algo que chama muito atenção dos alunos e os faz ter interesse, mas 

acredito que não será possível usar isso em todas as escolas. 

Ótima aplicabilidade do tema. 

Gráfico 28. Avaliação da perspectiva BYOD sob a percepção dos licenciandos participantes do curso de capacitação. 

Fonte. Elaboração Própria. 

Quadro 19. Respostas abertas da pergunta 6.1 do questionário pós-curso de capacitação 



162 
 

 
 

Me proporcionou um leque de aprendizado através do meu dispositivo, pois podemos ir além de uma simples 

rede social. 

A ideia de fazer com que os alunos tragam o se próprio faz com que os portadores dos dispositivos vinculem o 

uso do seu celular vinculado à aprendizagem. 

Apesar de muitos usarem a justificativa que nem todos vão ter um dispositivo "bom" para se jogar, acho que vale 

a pena sim a tentativa. O Game é um "Q" a mais com certeza, porém os outros aplicativos mostrados antes do 

game são muito interessantes e não necessitam de um dispositivo muito "bom". 

O aluno é quem cria o seu espaço tecnológico de aprendizagem. 

Acho que me possibilitou enxergar o ensino-aprendizagem de maneira diferente e ressignificou para mim o uso 

do meu dispositivo 

Para mim o conceito é ótimo pois permite que o professor "entre universo do aluno". Minha única ressalva em 

relação ao BYOD é a questão que envolve a qualidade do dispositivo e sua capacidade de armazenamento e 

duração da bateria. Na terceira oficina eu estava com pouca bateria porque antes de ir para o curso eu estava no 

trabalho, o jogo 2020: Meu País "pesou" (está pesando) muito meu celular e minha colega Jessica também teve 

o mesmo problema. 

Hoje em dia nas escolas todos estão sempre com os dispositivos móveis então usar esses dispositivos para o 

aprendizado é muito conveniente 

Achei muito bom a utilização deste dispositivo q sempre está em nossas mãos e podemos utilizar em sala de aula 

para auxiliar e trazer resultados inovadores em nossas aulas. 

Acho que o que mais fez valer a pena nesse processo foi a dinâmica e horizontalidade criado por essa perspectiva, 

uma vez que não houve exclusão independente do dispositivo que os alunos utilizam. 

Achei muito interessante, pela acessibilidade e mobilidade, pois o curso me possibilitou conhecer e utilizar o 

meu aparelho móvel como recurso facilitador para executar as tarefas da prática pedagógica.  

As ideias que foram propostas para a atividade foram realizadas de forma normal, tirando o problema em relação 

a aparelhos que não eram compatíveis com alguns dos app, que foi um ou dois casos, não se teve mais problemas. 

 

 Nos relatos acima, verifica-se a efetivação da grande polêmica que divide opiniões sobre 

a adoção da perspectiva BYOD na educação. De um lado aqueles que enxergam as vantagens 

desta perspectiva, identificando as potencialidades dos dispositivos móveis como instrumentos 

que podem ser utilizados verdadeiramente para o benefício do usuário/educando, seguindo as 

abordagens sobre as vantagens postas por Burden et al. (2012), já apresentadas anteriormente. 

De outro temos aqueles – grande maioria – que apesar de reconhecerem os benefícios do 

BYOD, acreditam que em algumas situações não será possível sua aplicação, devido as 

condições socioeconômicas dos alunos, bem como a diversidade de configurações dos 

dispositivos dos alunos e acesso precário à internet. Contudo, considera-se que, embora os 

licenciandos tenham focado no uso dos dispositivos móveis, que a perspectiva BYOD não está 

centrada nos artefatos utilizados, mas sim na possibilidade de conteúdo personalizado que os 

estudantes irão acessar por meio deles, tornando a aprendizagem mais produtiva, flexível e 

autônoma. Cabendo ao professor seu devido planejamento e adaptação das atividades conforme 

os objetivos desejados, considerando a realidade dos alunos e buscando, junto aos alunos, 

alternativas para os desafios encontrados 

Fonte. Elaboração Própria. 
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 A sétima pergunta buscou identificar de que forma o curso para o conhecimento e 

utilização das tecnologias digitais. O Quadro 20, elenca as respostas dos licenciandos. 

 

Aprendi diferentes formas de utilizar tecnologia no ensino, além de aprender como funcionam e para que podem 

ser utilizadas. 

Ainda não tive oportunidade de lecionar, porém me abriu um leque de possibilidades que posso colocar em 

prática até mesmo no quesito avaliação. 

Conheci novas tecnologias digitais 

Me ajudou a relacionar melhor os recursos com o conteúdo em si 

Algumas já conhecia. 

Através do curso que conheci aplicativos e as metodologias ativas. 

Sim, o curso nos apresentou diversas possibilidades, além de despertar a curiosidade para buscarmos novas 

práticas. 

Me instrumentalizou para futuras oportunidades de colocar em prática.  

De todas as formas!  

Em ver as tecnologias em meu favor e não contra em sala de aula 

Já tinha bastante contato com esse meio, porém com um viés educativo me mostrou que um jogo essencialmente 

de entretenimento pode ser um meio de aprendizagem de conteúdos ditos "formais", basta planejar e deixar claro 

os objetivos. 

O curso me ajudou a enxergar, métodos de aprendizagem e ensino que eu não achava capaz de ser utilizados. 

O curso ajudou bastante nas aulas presenciais com a professora explicando.  

Não tinha conhecimento que poderia ser utilizado em sala de aula na abordagem com os alunos. 

Ajudou a perceber que podemos ir além das redes sociais, podemos utilizar games e outras dinâmicas para o 

desenvolvimento da aprendizagem.  

O curso me ajudou a conhecer recursos que eu nunca tinha tido contato e me fez me interessar muito sobre o 

assunto. 

Ajudou no sentido de sempre se atualizar sobre o tema e na profundidade de possibilidades usando as tecnologias 

digitais  

Me ajudou a querer aprender mais em relação as demais tecnologias. 

Através do ensino das tecnologias ativas disponibilizadas na internet e que são na maioria das vezes utilizadas 

no cotidiano dos alunos. 

Me ajudou a ser mais crítico quanto a elas, a ver coisas além, de apenas não usar por usar. 

No conhecimento e utilização dessas ferramentas. 

De maneira geral conheci muitos aplicativos novos e muitas possibilidades de ter uma relação mais próxima com 

meus futuros alunos 

Apresentando novos horizontes. 

Mostrou alguns aplicativos que eu não conhecia e nunca imaginava que poderia ser usado para o ensino 

Nossa me ajudou demais a descobrir novos horizontes e poder ter um pouco mais de conhecimento desse mundo 

inovador digital. Pensar em fazer algo diferente e utilizar as ferramentas do cotidiano como WhatsApp e 

facebook para compartilhar, discutir, informar sobre a educação e tantas outras tecnologias que posso aplicar 

tanto no estágio com os alunos até mesmo na sala com os meus colegas de turma em apresentação de trabalhos. 

Acho que a principal ajuda é nos animar e fazer ver que podemos ser mais dinâmicos e tornar a educação divertida 

sem perder o foco. 

Quadro 20. Respostas abertas da sétima pergunta do questionário pós-curso de capacitação. 
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Me ajudou a adquirir conhecimento sobre as tecnologias digitais, a sua aplicabilidade, as suas alternativas e 

adquirir uma visão mais ampla das possibilidades de educar utilizando as tecnologias.  

Da forma de se pensar em utiliza-las, tanto no âmbito prático como o do pedagógico em si. 

 

 Nos depoimentos acima, percebe-se que as aprendizagens promovidas pelo curso de 

capacitação foram marcadas pelo reconhecimento da possibilidade de uso das TDIC para o 

contexto educacional, a partir da disseminação de diversas experiências integradas a diferentes 

metodologias de ensino, games na educação, redes sociais virtuais e tecnologias digitais 

diversas, podendo ser utilizadas em dispositivos móveis. Ressalta-se, ainda, que muitos 

licenciandos não tinham dimensão das contribuições das tecnologias para a educação, 

sobretudo, sob o ponto de vista crítico, superando o mero uso operacional de tais artefatos. Tal 

concepção alia-se ao apontamento de Frizon et al. (2015, p. 10195) em que indica que a 

formação inicial de professores necessita considerar a formação de diferentes saberes docentes, 

entre eles, o tecnológico “[...] ultrapassando questões operacionais e instrumentais, que visam 

apenas a aquisição de competências e habilidades para questões que visem a produção de 

situações pedagógicas que contribuam para melhorar intelectual e culturalmente a formação 

dos indivíduos”. 

 Na questão posterior foi realizada a seguinte pergunta: “Após o curso você passou a se 

interessar mais por mobile games, dispositivos móveis, redes sociais digitais e outras 

tecnologias digitais e metodologias ativas de ensino? Por quê?” O Quadro 21 apresenta as 

respostas dos licenciandos. 

 

Sim. Crianças e adolescentes tem muito interesse por mobile games, devemos nos atentar mais a essas 

ferramentas como formas de ensinar determinada matéria. Achei muito interessante o Megapolis para ensinar 

Geografia, pretendo utilizar para relacionar com conceitos que aprendo na faculdade. 

Sim, pois são muito interessantes. 

Sim, pois vi o quanto podem ser úteis na aprendizagem 

Sim, pela possibilidade do engajamento com os alunos 

Sim. Porque vi que podem ser utilizados para educação de forma a incluir os alunos. 

Sim, pois acho esses recursos atuais e dinâmicos. 

Sim, pois percebi que muitos aplicativos que usava apenas para comunicação (como o Facebook e o WhatsApp), 

servem também para o ensino. Além disso, percebi que o uso dessas tecnologias é muito empolgante, como deu 

para perceber durante o curso, e certamente seria muito positivo usar em sala de aula. 

Sim, eu já tinha interesse. Mas depois de conhecer outros recursos fiquei mais animada em procurar mais.  

Sim, porque abre um leque. Abre mais a mentalidade do aluno. As aulas ficaram mais atrativa.  

Não. Não tive tempo 

Fonte. Elaboração Própria. 

Quadro 21. Respostas abertas da oitava pergunta do questionário pós-curso de capacitação 
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Já tinha bastante "até demais" contato com mobile games, o mais interessante foi os aplicativos apresentados, 

como kahoot, polleverywere e etc. 

Sim, porque descobri o quanto pode ser útil a utilidade de games no ensino e aprendizagem, podendo se trabalhar 

diferentes assuntos, apenas com um simples jogo. 

Sim. Para fazer trabalhos. 

Sim, despertou a vontade de utilizar essas tecnologias em todos os aspectos da minha vida, no sentindo de facilitar 

o meu dia a dia.  

Sim. Porque é uma forma interessante de trabalhar o conteúdo em sala, despertando o interesse do aluno.  

Sim, porque eu não gostava muito dessas coisas e através do curso passei a gostar.  

Sim. Vou verificar os outros jogos que os colegas usaram no curso. 

Bastante, porque vi que a utilização do dispositivo móvel vai além de usar somente um aparelho celular que seja, 

existe um mundo de informações por trás do dispositivo que temos em mãos. 

Sim. Na verdade sou adepta dos jogos em meu dia a dia e acredito que o ensino de um determinado conteúdo 

favorece a aprendizagem já que os alunos interagem por meio da jogabilidade com o jogo e entre eles, o jogo 

possui um feedback imediato, e, vinculado a associação crítica dos conteúdos, mesclando-a com a analógica há 

o favorecimento para as condições de ensino. 

Sempre fui apaixonado por games e utilizo bastante das redes sociais. 

Por promover uma interação mais rápida. 

Sim. Acho que o ensino híbrido, por exemplo, possibilita ao aluno pensar mais livremente e definir sobre o que 

deseja mais aprender. A utilização de tecnologias digitais, acredito que possa garantir uma relação horizontal 

entre professor e aluno. 

Sim. Pois após o curso minha concepção sobre uso de tecnologia no ensino mudou (na verdade, não sei se eu 

tinha um conceito formado sobre). O que antes era tratado como prática infantil, como o uso de Mobile Games 

de Entretenimento, após o curso passou a ser uma ferramenta de super relevância para o ensino da geografia. 

Não. Sempre fui interessado. Gostei muito mas se aumentasse mais o meu interesse seria um problema, pois não 

teria tempo para outras coisas 

Sim. Até baixei outros jogos para experimentar a jogabilidade de que forma posso aplicar algum assunto que 

possa desenvolver algum conteúdo de Geografia. Porque acho importante como professores nos atualizar e 

querer encontrar formas de estar mais na realidade do aluno e atraindo ele para uma aula q possa ser interativa.  

Sim. Para tornar as aulas mais atrativas e mostrar para os pais como os jogos podem auxiliar no processo de 

aprendizagem.  

Sim. Porque é interessante estimular o aprendizado através da interdisciplinaridade, interagindo com outras 

outras formas de aprendizagem fora da zona de conforto do ensino tradicional.  

Não, já tinha essa aptidão, o que despertou foi a vontade de aplicar eles no cotidiano escolar  

    

  

 É notória a contribuição do curso de modo a intensificar o interesse dos futuros 

professores pelo universo de possibilidades apresentadas pela proposta desta pesquisa. Com a 

aprendizagem móvel a partir do uso de mobile games e outras tecnologias digitais respaldadas 

pela adoção de métodos ativos de ensino, foi possibilitado novos olhares para o processo de 

ensino-aprendizagem como um espaço que não se restringe às aulas presenciais. Sendo estas, 

não descartadas ou postas em condição inferior, mas sim, associadas a novos horizontes 

acessíveis em diferentes espaços e tempos, como uma continuação dos conteúdos trabalhos 

presencialmente (SOUZA; SCHNEIDER, 2016). Em consonância com as concepções de 

Fonte. Elaboração Própria. 
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Nichele (2015), percebe-se que esta ampliação da sala de aula, prolonga as atividades 

educacionais em ambientes de aprendizagem flexíveis e descontraídos, tornando natural a 

prática do m-learning no contexto do BYOD, seja ela estimulada por meio da ação docente ou 

da própria ação discente por meio das interações, compartilhamento de ideias, dificuldades e 

debate sobre assuntos pertinentes aos temas trabalhos. 

 Pelos relatos dispostos no Quadro 20, aponta-se ainda, que a integração de diferentes 

meios e recursos digitais podem compor um universo educacional ainda pouco explorado na 

formação inicial de professores. Universo este, que pode ser apresentado como algo inerente ao 

currículo das licencianturas. 

 A partir das experiências proporcionadas por esta pesquisa observa-se a possibilidade 

de despertar o interesse dos licenciandos para a construção de novas posturas didáticas a partir 

da inovação de abordagens curriculares de Geografia e Matemática, transcendendo a 

disciplinaridade, capazes de promover habilidades e competências essenciais para a educação 

contemporânea. Tais habilidades e competências promovidas por esta pesquisa, podem ser 

identificadas por meio da criação de propostas pedagógicas interdisciplinares que enfatizam a 

autonomia na adoção de dispositivos móveis dos próprios alunos, no raciocínio lógico-crítico 

potencializado pelo uso dos mobile games de entretenimento de gestão e construção de cidades 

virtuais, na autoria reflexiva por meio da construção de sites, concebidos como diários virtuais 

e, também, no trabalho cooperativo por meio de ambientes híbridos de aprendizagem e 

interação por meio das redes sociais digitais. 

A pergunta de número nove indagou o participante sobre se o mesmo teria algum 

comentário ou sugestão sobre as dinâmicas dos encontros presenciais como parte integrante do 

curso híbrido. O Quadro 22 elenca as respostas de tal pergunta. 

 

Não. 

Foram maravilhosos, eu gostei muito. Pois aprendi muito a respeito da temática. Porém eu gosto mais de aulas 

presenciais, então não gostei muito das etapas a distância. Parecia que o curso já tinha acabado. 

Foram ótimos, bem interativos 

Foi bem produtivo 

Não. 

Os encontros presenciais foram de muito aprendizado. A professora Larissa dinamizou o encontro, fazendo com 

que houvesse interação entre todos os participantes do curso.  

Os encontros foram muito bons e foram muito bem conduzidos. 

Mais livros para sorteio rs  

Foi ótimo o encontro. Houve socialização entre os participantes. 

Quadro 22. Respostas abertas da nona pergunta do questionário pós-curso de capacitação 
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Foi ótimo. Sem sugestões 

Achei bem interessante a dinâmica de colocar em duplas sendo cada integrada por alunos de cursos diferentes, 

isso possibilitou trocas interessante de visões diferentes de um mesmo assunto. 

Não. 

Só tenho a dizer que foi muito boa as aulas é aprendi bastante. 

Poderíamos ter mais tempo nos encontros, muita informação para pouco tempo. 

Não. Foram ótimos!  

Acredito que só posso elogiar, os encontros foram ótimos, os conteúdos das aulas foram muito bem passados. 

Foram excelentes as dinâmicas. 

Gostaria de dizer que cada encontro foi de grande importância para a conclusão de todo o processo. Foi ótimo. 

Não, acredito que as aulas presenciais foram excelentes e somaram a favor de minha formação. 

Tudo perfeito ao meu ver. 

Foi essencial para mim, que não me interessava, e percebi que era por não conhecer tais ferramentas. 

Numa forma geral foi muito boa e informativa. Mas talvez se fizéssemos imersão em pesquisas sobre os assuntos 

abordados nos manteria mais presos à dinâmica do encontro 

 Amei o curso. A dedicação da Larissa, sua atenção as nossas dúvidas, capricho com o material, criatividade e 

principalmente por todo o conhecimento que ela compartilhou, uma grande mulher, sem puxar saco, rs. Sem 

falar dos lanchinhos rs. 

Sim. As aulas foram ótimas mas nos lanches finais poderia ter comidas vegetarianas haha 

Foram ótimos eu simplesmente adorei foi bem dinâmico divertido e de muito aprendizado. 

Achei que foram essenciais para o bom andamento do curso. Parabéns  

Achei superinteressante essa integração da Geografia com a Matemática, a interdisciplinaridade entre esses dois 

componentes curriculares, o exercício da construção do conhecimento, a integração e a receptividade dos 

participantes, a apresentação das metodologias ativas e híbridas e a sua proposta foi muito estimulante e 

prazerosa. Sou muito grata! Obrigada! 

Não 

 

 

 Os momentos presenciais foram de suma importância para a execução da etapa a 

distância, pois foram nestes encontros que iniciamos o despertar da curiosidade e a motivação 

dos licenciandos por assuntos e práticas ainda desconhecidas por muitos deles. Dessa forma, 

demostra-se que a sala de aula presencial não perdeu o seu espaço no processo de ensino e 

aprendizagem, apenas desafiou o ensino tradicional focado no professor, convertendo-a para 

uma aprendizagem bimodal. Segundo Moran (2013, p.30) é possível realizar abordagens  

 

[...] com momentos presenciais e outros com atividades a distância, mantendo 

vínculos pessoais e afetivos, estando juntos virtualmente. Podemos utilizar uma parte 

do tempo de aprendizagem com outras formas de aulas, mais de orientação a distância. 

Não precisamos resolver tudo dentro da sala de aula. 

 

 Com as diversas práticas desenvolvidas por meio do curso, indica-se ainda, que com as 

TDIC o professor pode transformar suas aulas em um conjunto de espaços de aprendizagens 

significativas, presenciais e a distância, motivando os alunos a aprenderem ativamente, a 

Fonte. Elaboração Própria. 
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saberem tomar iniciativas, desenvolverem a responsabilidade e o planejamento e, 

principalmente, a interagir-agir. Contudo, em abordagens presenciais é preciso superar o 

tradicionalismo das aulas excessivamente teóricas, expositivas e reprodutivistas. Portanto, se o 

professor deseja conquistar um maior envolvimento de seus alunos, precisa considerar que: 

 

As salas de aula podem tornar-se espaços de pesquisa, de desenvolvimento de 

projetos, de intercomunicação on-line, de publicação, com a vantagem de combinar o 

melhor do presencial e do virtual no mesmo espaço e ao mesmo tempo. Pesquisar de 

todas as formas, utilizando todas as mídias, todas as fontes, todas as maneiras de 

interação. Pesquisar às vezes todos juntos, outras em pequenos grupos, outras 

individualmente. Pesquisar na escola; outras, em diversos espaços e tempos. [...] 

Entretanto, há uma exigência de maior planejamento pelo professor de atividades 

diferenciadas, focadas em experiências, em pesquisa, em colaboração, em desafios, 

jogos, múltiplas linguagens. Forte apoio de situações reais, de simulações (MORAN, 

2013, p.32). 

 

 Foi dessa forma que o curso de capacitação aqui proposto e vivenciado foi concebido. 

Nos momentos presenciais com as abordagens teóricas e também participativas, envolvendo os 

licenciandos com diferentes tecnologias digitais que colaboraram para a avaliação dos temas 

trabalhados, mesclando com a etapa a distância na superação de desafios, promoção da 

autonomia, bem como na colaboração em ambientes diversos. 

 A décima pergunta apresenta uma escala de avaliação do curso de capacitação sob o 

ponto de vista do licenciando. O Gráfico 29, apresenta o resultado da avaliação dos participantes 

do curso. 

 

Fonte. Elaboração Própria. 

Gráfico 29. Avaliação dos licenciandos sobre o curso de capacitação 
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 O gráfico acima indica que 82,1% consideraram o curso ótimo; 7,1% bom; 3,6% 

regular; 0% ruim e 7,1% péssimo. No item 10.1, foi solicitado aos licenciandos que 

justificassem a resposta do item 10. Tais respostas são apresentadas no quadro abaixo. 

 

Quadro 23. Respostas abertas do item 10.1 do questionário pós-curso de capacitação. 

O curso deixou bem claro as ferramentas que podem ser utilizadas, o modo que devem ser utilizadas e como 

podem auxiliar o professor. Além disso, explicou muito bem as etapas a serem seguidas para finalizar o curso.  

Foi um curso que acrescentou muito. 

Aprendi muito com a organizadora do curso e meus colegas 

Ampliou minha visão sobre interdisciplinaridade e recursos digitais 

Pensei que o curso seria sobre como utilizar os jogos em sala de aula. 

 O curso foi ótimo, pois eu aprendi muito sobre recursos didáticos digitais. 

O curso foi muito bom, nos mostrou muitas possibilidades de ensino e certamente agregou muito em nossa 

formação. 

Gostei muito, me instrumentalizou. Foi edificante!  

O curso fez um resumão dessa parte pedagógica da interdisciplinaridade. Abriu mais a visão para aqueles que 

não tinha conhecimento. 

Abriu uma visão de novas possibilidades na educação. 

Me apresentou muitas ferramentas tanto teóricas quanto práticas de um meio ao qual já tinha acesso porém só 

como meio de entretenimento, mas agora ligado minha formação unindo as minhas duas paixões. 

Achei ótimo porque o curso ensinou e apresentou diversas ferramentas que eu nunca tinha ouvido falar, e hoje 

estou melhor preparado para usar esses recursos em sala de aula.   

Bom sem contar a turma espontânea, a professora com vontade de ensinar e me passou isso bem. Só tenho que 

dizer parabéns não a conhecia pessoalmente só tenho agradecer pelo curso. 

Tive a oportunidade de conhecer os mais variados tipos de tecnologias.  

O curso foi muito interessante e enriquecedor.  Contribuiu muito para minha formação acadêmica.  

Eu adorei o curso, ele abriu um leque de possibilidades que acredito que no mundo tecnológico em que vivemos 

seja cada vez mais importante saber sobre esse assunto. 

A condução do tema foi executada de forma consciente e com domínio, sem nenhuma ressalva. 

Ótimo, porque aprendi que podemos trabalhar vários conteúdos nas demais disciplinas. 

Ótimo. Quero mais! É muito bom poder compartilhar experiências em um mesmo ambiente de ensino. O curso 

nos proporcionou tarefas que podem ser utilizadas, possibilitando o conhecimento prévio de uma das tarefas do 

professor. 

Classifiquei como ótimo pois é um curso completo! Foi muito além do que muitos pensavam, jogar um jogo e 

tirar algo disso. Os encontros iniciais foram muito produtivos, a contextualização dos temas, os debates sobre as 

licenciaturas e tudo mais. Ótimo! 

Que sou capaz de interagir com maior liberdade e capacidade para utilizar essas ferramentas. 

Confesso que registrar minha experiência foi um pouco penoso para mim 

Todas as respostas anteriores justificam minha avaliação. O curso foi enriquecedor, aprendizagem que será 

levada para a vida. 

Etapas bem definidas, não foi maçante. foi interessante o tempo todo 

Adorei o curso me possibilitou ver a educação com outros olhos. Não sabia muito de tecnologias, pra mim foi 

essencial fazer esse curso e ver tantas possibilidades de fazer uma aula diferente utilizando metodologias 

diferentes e que funcionam tornando a aula mais atrativa e participativa, além de o professor e o aluno poderem 

trocar experiências.  

Ótimas propostas e ambiente super acolhedor. E conteúdo teórico apresentado com muita propriedade. 
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O curso contribuiu de forma significativa para  o processo da  minha formação profissional,  me permitiu  buscar 

novas metodologias,  através  da  gama de possibilidades  que me foram apresentadas,   me estimulou pensar 

fora da caixinha,   e motivou a tentar  romper com a prática da pedagogia tradicional e inserir com a  prática da 

interdisciplinaridade a interação  dos  saberes.  

Acho que com as próximas execuções do curso serão sanadas os pequenos problemas que ocorreram mesmo não 

perdendo a experiência do curso. 

Fonte. Elaboração Própria. 

 Conforme identificado no gráfico 34 e justificado no quadro acima, houve grande 

satisfação sobre as aprendizagens propiciadas pelo curso em questão, superando as expectativas 

dos licenciandos em que acreditavam que o curso iria focar apenas nos jogos na educação. 

Entretanto, três relatos destacaram uma certa insatisfação em quesitos diferentes. Um 

licenciando mencionou que pensou que o curso seria sobre como usar jogos em sala de aula. 

Ressalta-se que apesar do curso possuir ênfase nos mobile games, principalmente na etapa a 

distância, a proposta do curso seguiu os eixos norteadores do próprio título dado à formação: 

Interdisciplinaridade, Ensino e Tecnologia por Meio de Mobile Games de Entretenimento. 

Portanto, foram abordados assuntos que envolvem o universo destas temáticas de maneira 

integrada. Em contrapartida, um licenciando relatou que o “[...] curso foi além do que muitos 

pensavam, jogar um jogo e tirar proveito disso. Os encontros iniciais foram muito produtivos, 

a contextualização dos temas, os debates sobre as licenciaturas e tudo mais”. A ideia da 

proposta é exatamente esta, ir além do mero uso dos jogos na educação, possibilitando um 

espaço híbrido de discussão sobre a interdisciplinaridade, ensino e tecnologias, potencializando 

os mobile games como artefatos didáticos principais para a execução de uma prática reflexiva 

sobre um tema gerador comum à Geografia e Matemática, sendo este, a cidade. 

 Outro licenciando, por sua vez, relatou que foi um pouco penoso registrar sua 

experiência. Vemos aqui a necessidade de se estimular o pensamento crítico das práticas dos 

próprios licenciandos, a fim de que eles possam refletir sobre seus posicionamentos 

pedagógicas, possibilidades de ensino e propostas diferenciadas. Portanto, acredita-se que os 

cursos de formação inicial de professores precisam cada vez mais fomentar este tipo de atitude 

de reflexão própria sobre as práticas dos futuros professores, como são feitos no campo de 

estágio por meio dos relatórios e afins. 

 Por fim, no último relato do Quadro 23, um licenciando ressaltou que alguns pequenos 

problemas que ocorreram no curso poderão ser sanados em próximas execuções, porém não 

foram pontuados quais problemas seriam estes na ótica do licenciando. Considera-se, que o 

mesmo se refere aos problemas relacionados a execução do terceiro encontro presencial, devido 

a complicações técnicas da rede Wi-Fi disponibilizada para a execução deste encontro, bem 
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como algumas falhas nos mobile games em alguns dispositivos móveis dos alunos, conforme 

já destacado anteriormente. Entretanto, tais problemas não interferiram no andamento das 

etapas do curso de capacitação. 

 A décima primeira pergunta indaga sobre qual o nível de importância o licenciando 

atribui para o desenvolvimento de habilidades e competências para o uso de tecnologias digitais 

e metodologias ativas na matriz curricular dos cursos de formação inicial de professores. O 

Gráfico 30 apresenta o resultado da concepção dos licenciandos participantes do curso de 

capacitação. 

 

 

Fonte. Elaboração Própria. 

  

Entre os 28 licenciandos que responderam o questionário pós-curso de capacitação, 

92,9% consideram muito importante, 3,6% consideram importante e com o mesmo percentual, 

3,6% consideram indiferente. O último item do questionário, solicita aos participantes para que 

justifiquem a resposta do item anterior (Quadro 24). 

 

Quadro 24. Respostas abertas do item 11.1 do questionário pós-curso de capacitação. 

Devemos estar sempre nos atualizando como professores, utilizando a tecnologia para fazer do ensino algo mais 

interessante e simples. É imprescindível para um professor saber utilizar essas ferramentas, além de ajudá-lo em 

seu trabalho vai fazer a turma responder com muito mais entusiasmo às suas expectativas. 

Pois podemos fazer desses recursos didáticos, um excelente parceiro nas aulas. 

Os professores devem saber maneiras diferentes de aplicar certo conteúdo  

Precisamos para aplicarmos na nova realidade da sala de aula 

A maioria dos alunos estão no meio digital. 

É muito importante, pois como futuros professores temos que nos atualizar a todo momento e buscar a melhor 

metodologia de ensino a ser trabalhada com os alunos 

Gráfico 30. Importância do desenvolvimento de habilidades e competências para o uso de tecnologias digitais e 

metodologias ativas na nos cursos de formação inicial de professores, sob a concepção dos participantes do curso 

de capacitação 
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As tecnologias estão a cada dia mais presente nas salas de aula, temos que nos preparar para sua utilização, 

extraindo o máximo de cada uma delas. 

Estamos em outra geração, é preciso inovar. O tempo passa o modo de ensino baseado no modo de produção 

industrial atende às exigências do modo de produção capitalista, não atende as necessidades reais da realidade. 

É preciso tornar o processo de ensino-aprendizagem interativo, quebrar de uma vez por todas com o ensino 

bancário e reformar o curso de formação de professores, a escola e a sociedade no todo. Precisamos tornar o 

espaço escolar atrativo, um espaço para os alunos, e aprender a conduzir os alunos a aprendizagem a partir das 

potencialidades dos mesmos, sem um padrão.  

Com essa grade os professores passarão a ser mais hitec . 

Devemos atualizar a sala de aula, de acordo com a realidade do aluno. 

Como já dito, vivemos na era em que é preciso unir as ferramentas tecnológicas a escola e não querer separa-las, 

ou seja é necessário que aprendamos ainda em formação meios que possibilitem essa prática, pelo menos que 

nos apresente que é possível, como o curso fez. 

Achei de extrema importância, pois o uso de tecnologia se faz presente cada vez mais nos dias de hoje e isso não 

pode ser diferente nas salas de aula, e é dever do professor se atualizar e se aprofundar nessas ferramentas 

tecnológicas. 

Várias é ajuda muito um professor. Utilizar essa tecnologia em sala de aula. Ajuda até os alunos a se interessar 

mais. 

Para aprendermos a utilizar com nossos alunos e inserir as aulas nesse contexto 

Os professores do século XXI devem estar preparados para os alunos do século XXI, que são nativos digitais e 

utilizam a tecnologia para tudo. Então devemos estar bem preparados para um ensino mais dinâmico e atualizado.  

Acredito que hoje tudo é tecnologia e nossos alunos são totalmente tecnológicos, então o professor precisa desde 

a sua formação já ter contato com as tecnologias desde a sua formação, para que possa utilizá-las de forma correta 

em sala de aula. 

No breve futuro da educação será usada essas metodologias e tecnologias de forma mais comum. O professor(a) 

deve estar apto a essa mudança quanto antes. 

É de grande importância porque como professores vamos diretamente entrar no mundo dos alunos, fazendo com 

que eles se sintam a vontade e participativos nas aulas. 

O conhecimento prévio é melhor comparado à experimentação de novas metodologias ativas de ensino. O 

professor por si só encontrará mais dificuldade em buscar essas novas ferramentas de ensino, caso não tenha 

visto em sua formação inicial. 

Como eu e minha dupla falamos no nosso site, a sociedade evolui a cada mais e mais em tecnologia, e a educação 

segue a sociedade, pois as pessoas em sala de aula mudam de acordo com a sociedade que estão inseridas. 

Portanto, é muito importante os professores serem capacitados para utilizar as tecnologias em sala e fora dela, 

pois as mesas oferecem uma ajuda e uma dinâmica enorme nas aulas, e muitas vezes, os professores (alguns) 

gostando ou não, tem de entender que a mente dos alunos está ligada a isso, a sociedade está ligada a isso. Isso 

representa muito do que a Larissa apresentou no curso, da relação do ser humano com o Smartphone, do mesmo 

ser algo ubíquo. 

Os professores precisam acompanhar esses nativos digitais, e é muito importante a capacitação destes para serem 

mediadores na educação com os recursos digitais. 

O professor tem que buscar se atualizar sempre e utilizar ferramentas que os alunos se identificam é essencial no 

processo de renovação 

Nossa educação ainda é muito tradicional, estamos na era da globalização técnica-informacional e é preciso que 

educadores se apropriem destas novas tic's e modernizem o ensino. Se isso não for feito, a escola sempre estará 

um passo atrás do mundo. E esta transformação começa através da mudança do ensino de professores. É preciso 

quebrar paradigmas, da mesma forma que este curso os quebrou em mim. 

 

Hoje em dia muitos alunos odeiam as aulas por serem muito retrógradas e não corresponderem com sua realidade. 

portanto a escola, assim como o resto do mundo deve se adaptar ao mundo tecnológico 
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Como hoje estamos vivendo um momento da utilização da tecnologia em cada momento da nossa vida e 

principalmente dos adolescentes é necessário a inserção de disciplinas que abordem o uso dessas tecnologias 

para que quando nos formarmos possamos estar atualizados no que anda acontecendo dentro das escolas e 

acompanhar essa evolução e esse desenvolvimento. No curso de Geografia não tem uma disciplina sobre esse 

assunto e a realidade das salas de aula nos estágios também não favorece, mas temos que estar preparados para 

essa realidade. Então afirmo que é de suma importância que todas as licenciaturas tenham uma disciplina para 

conhecimento e aprimoramento sobre as tecnologias digitais. 

Achamos que somente os conteúdos básicos ensinados na graduação são importantes para se formar um bom 

educador, só que quando você parte para o mudo real percebemos que sem os meios tecnológicos ficaremos ou 

continuaremos ultrapassados. 

Considero significativa por promover uma aprendizagem com metodologias mais ativas e híbridas por meio da 

presença de tecnologias digitais, além de inserir o aluno como participante ativo na construção do conhecimento.  

Esse tema pode ser o novo paradigma da educação desse século, e esse novo olhar pela pedagogia se torna mais 

um para ser somado com as diversas outras trabalhada no curso superior. 

Fonte. Elaboração Própria. 

 Diante do exposto, podemos considerar a necessidade de uma revisão constante das 

estruturas curriculares dos cursos de Licenciatura considerando o desafio do uso de tecnologias 

digitais e propostas metodologicamente ativas para que os futuros professores possam adentrar 

nos espaços educativos com mais propriedade e engajamento afim de despertar a motivação de 

seus alunos. Sem a devida formação, o desuso de tais potencialidades continuará sendo comum 

devido a falta de conhecimento necessário, bem como o uso eficaz e crítico de tais tecnologias 

considerando a realidade dos alunos e as adaptações necessárias que busquem a inovação no 

ensino.  

 Por fim, pode-se dizer a partir da percepção dos licenciandos elencadas no Quadro 23, 

que não há mais como evitar as transformações que vem ocorrendo por meio das tecnologias 

digitais e as necessidades desencadeadas por estas transformações. Não cabem mais as 

justificativas tradicionais de resistência, de receio ao novo e medo de ousar, apresentando como 

impedimento à primeira vista. Os futuros professores para que possam chegar ao campo 

educacional com uma nova postura, precisam conhecer além da teoria, precisam explorar 

técnicas, recursos e metodologias variadas de forma didática e prazerosa, fazendo com que estas 

façam parte natural de suas práticas docentes. 
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7.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

A pesquisa desta dissertação visou contribuir para a capacitação interdisciplinar ente 

licenciandos de Geografia e Matemática no que se refere aos conhecimentos teórico-práticos 

sobre tecnologias digitais, metodologias de ensino e games na educação, por meio de um curso 

de capacitação híbrido. Este estudo originou-se a partir das inquietações da pesquisadora - 

egressa do curso de licenciantura em Geografia do mesmo Instituto Federal onde foi executada 

a prática desta pesquisa. Tais inquietações referem-se, prioritariamente, à ausência de 

disciplinas formativas que abordem o ensino e a tecnologia na matriz curricular da respectiva 

Licenciatura. Quando comparada a outras Licenciaturas do mesmo Instituto Federal, como o 

curso de Licenciatura em Matemática, com concepções mais atuais sobre a temática em 

questão, observa-se diferenciações no âmbito curricular no sentido de orientar os futuros 

professores sobre como incorporar as tecnologias digitais em situações didáticas. Sob o ponto 

de vista da pesquisadora, tal conhecimento deveria estar intrínseco a todos os cursos atuais de 

formação inicial de professores, bem como na prática de todos os professores destas 

Licenciaturas, devido a sua relevância para as novas demandas culturais e educacionais da 

sociedade contemporânea. 

 A partir desta motivação, aliaram-se às considerações finais da experiência vivenciada 

no trabalho monográfico da pesquisadora sobre a produção do espaço urbano em um jogo em 

software. Diante disso, almejou-se trabalhar com propostas que permitissem uma maior 

autonomia e menor dependência de infraestruturas tecnológicas como laboratórios de 

informática. Desta forma, unindo a inquietação pessoal e os trabalhos desenvolvidos pela 

pesquisadora durante sua graduação, idealizou-se uma proposta interdisciplinar para a formação 

inicial de professores com realidades formativas antagônicas no que se refere ao uso, à 

integração e à apropriação de TDIC na educação, com ênfase na versatilidade e flexibilidade 

proporcionadas pelos mobile games. 

 Destarte, nesta dissertação estabeleceu-se a seguinte questão de pesquisa: Como integrar 

conhecimentos teórico-práticos sobre tecnologias digitais, metodologias ativas e games na 

educação, aliados à perspectiva BYOD como estratégia de m-learning na formação inicial de 

professores de Geografia e Matemática. Buscando responder tal questão, sendo esta 

correspondente ao objetivo geral da pesquisa, buscou-se estabelecer e executar os objetivos 

específicos. 
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O primeiro objetivo específico visou propor uma capacitação interdisciplinar híbrida 

para licenciandos a partir do 2º período de Geografia e Matemática do IFF, tendo a cidade como 

temática geradora aliada à perspectiva BYOD como estratégia de m-learning. Sendo assim, esta 

pesquisa promoveu um curso de capacitação híbrida, denominado: Interdisciplinaridade, 

Ensino e Tecnologia por Meio de Mobile Games de Entretenimento. 

O curso foi construído a partir das orientações encontradas nos estudos adotados na 

fundamentação teórica desta pesquisa, que proporcionaram a ampliação dos conhecimentos 

sobre TDIC na formação de professores, m-learning, BYOD, jogos na educação e 

interdisciplinaridade de aspectos que tangem a cidade. No processo de inscrição e seleção de 

licenciandos interessados em participar do curso de capacitação foi realizado um levantamento 

do perfil dos licenciandos inscritos no curso de capacitação, bem como a concepção dos 

mesmos sobre conhecimentos metodológicos e uso de TDIC em suas respectivas licencianturas. 

Tal contribuição foi realizada de forma adicional ao planejamento metodológico do curso, 

estando intrínseca ao primeiro objetivo específico desta pesquisa. 

A partir deste levantamento, infere-se que a maior parte dos licenciandos inscritos no 

curso foram jovens que buscavam experiências educacionais que identificavam como 

necessárias para seu exercício docente na sociedade moderna. Em relação ao contato com 

tecnologias digitais na formação inicial destes licenciandos, verifica-se que a Licenciatura em 

Geografia ainda está fortemente enraizada em aspectos tecnológicos tradicionais como a 

utilização de apresentações em PowerPoint adotadas como artefatos que subsidiam as aulas 

teóricas (Gráfico 12). Em contrapartida, na Licenciatura em Matemática verifica-se que apesar 

das apresentações também possuírem destaque na adoção de tecnologias digitais do curso, 

muito próximo a este tipo de tecnologia, está o uso de ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVA) (Gráfico 13). Porém, quando se trata sobre o conhecimento de metodologias ativas de 

ensino, verificou-se que os licenciandos de Geografia possuem um maior conhecimento sobre 

as mesmas se comparado aos licenciandos de Matemática, conforme identificado a partir das 

respostas dos questionários (APÊNDICE C e D). Ao elencar algumas metodologias ativas, os 

licenciandos de ambos os cursos indicaram preferência em utilizar em suas práticas docentes a 

metodologia aprendizagem baseada em jogos digitais (Gráficos 18 e 19). 

Os dados obtidos corroboraram a percepção da pesquisadora em relação a sua 

inquietação pessoal sobre a Licenciantura em Geografia e Matemática no sentido de suas 

realidades antagônicas em oportunizar aos licenciandos conhecimentos teóricos e práticos sobre 
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ensino e tecnologia. Na concepção dos licenciandos em Geografia inscritos no curso de 

capacitação aqui proposto, a respectiva Licenciatura não atende as exigências do século XXI, 

em oposição à concepção dos licenciandos em Matemática que apontam o oposto em relação 

ao seu respectivo curso. 

A partir disso, sugere-se que os cursos de formação inicial de professores, em especial 

o curso de Licenciatura em Geografia aqui apresentado, possam incorporar as TDIC em sua 

matriz curricular e, que isso se reflita na prática dos professores atuantes nas Licenciaturas, indo 

além da discussão teórica. A prática desenvolvida por este estudo, verificou que o 

enriquecimento e a diversificação das práticas docentes são produtos da relação pessoal do 

professor – nesta pesquisa, pesquisadora-formadora - com o uso das tecnologias digitais, sendo 

o professor, o agente motivador do processo de ensino e aprendizagem. Para isso, é preciso 

conhecer novos métodos de ensino, não se limitando à oferta de uma ou duas disciplinas que 

sejam as únicas responsáveis por isso, como identificado no caso da Licenciatura em 

Matemática. Considera-se que o professor deve possuir domínio prático e pedagógico acerca 

das novas linguagens e tecnologias e não será apenas por meio de uma disciplina obrigatória 

ou optativa que essa lacuna será preenchida. Cada professor atuante na formação docente deve 

ser um exemplo para o licenciando, a partir de sua própria prática. 

Cabe ressaltar, que a partir do desenvolvimento desta pesquisa e outras adjacentes, a 

pesquisadora foi convidada a construir e ministrar a disciplina, Ensino de Geografia e Novas 

Tecnologias, como professora convidada em uma Pós-Graduação Lato Sensu de Ensino de 

Geografia do mesmo Instituto Federal. Este curso de formação continuada será iniciado em 

2019 e encontra-se em processo de construção. Apesar deste curso de formação continuada ser 

uma medida paliativa à formação inicial de professores, tal proposta ainda não é a ideal para o 

que se propõe nesta pesquisa, mas tem-se o reconhecimento de que este possa ser o primeiro 

passo para futuras mudanças na formação de professores de Geografia deste Instituto Federal. 

Por meio dos resultados do questionário pós-curso de capacitação, podemos afirmar que 

o primeiro objetivo específico desta pesquisa foi atingido. Os licenciandos de ambos os cursos 

avaliaram positivamente as contribuições teóricas e práticas desenvolvidas nas etapas 

presencial e a distância do curso. Além de considerarem clara e objetiva a organização do curso, 

ultrapassando os conhecimentos sobre o uso de mobile games de entretenimento ao 

potencializar outras abordagens como a interdisciplinaridade, o uso de diversificadas 

plataformas e aplicativos como instrumentos didáticos. Tais possibilidades foram apresentadas 

e experienciadas por meio de métodos ativos de ensino que contribuíram para o despertar da 
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autonomia, da colaboração, do pensamento crítico e investigador, entre outras habilidades e 

competências. 

O segundo objetivo específico, buscou apresentar diferentes tecnologias digitais, 

metodologias ativas - com ênfase no Ensino Híbrido - e mobile games de entretenimento como 

possibilidades de instrumentalização didática. Nesta perspectiva, verificou-se que entre as 

tecnologias digitais apresentadas e testadas pelos licenciandos, o Kahoot teve maior 

preferência, apesar do curso híbrido possuir ênfase nos mobile games de gestão e construção 

de cidades. Estes, foram considerados a segunda melhor tecnologia digital a ser utilizada como 

instrumentos didáticos. Entre tanto, os licenciandos pontuaram que o mobile games de gestão e 

construção de cidades possuem mais possibilidades para o ensino de Geografia e outras ciências 

humanas em relação às exatas. Houve grande engajamento por parte dos licenciandos em todas 

as etapas do curso, sobretudo, na etapa formativa presencial, onde foram apresentadas algumas 

tecnologias digitais e metodologias que podem ser associadas ao uso dos recursos apresentados. 

Em relação às metodologias ativas associadas ao Ensino Híbrido, a aprendizagem baseada em 

jogos digitais e a sala de aula invertida, foram as metodologias que melhor se adequaram à 

proposta do curso, viabilizando a execução satisfatória do mesmo. 

O terceiro objetivo específico destina-se a pesquisar, avaliar e selecionar, em parceria 

com os licenciandos, mobile games de entretenimento de gestão e construção de cidades. A 

realização deste objetivo foi efetivada no terceiro encontro da etapa presencial do curso de 

capacitação. Os mobile games pesquisados e testados foram: i) SimCity Buildit; ii) Little Big 

City 2, iii) Megapolis; iv) 2020: Meu País; v) City Mania; vi) Space City; vii) Designer City 2; 

viii) City Island 4: Magnata. Destes, apenas o Designer City 2 e City Island 4 não foram 

escolhidos para a execução da prática a distância, pois segundo a avaliação dos licenciandos 

estes mobile games não atendiam um ou mais pré-requisitos estabelecidos pelo encontro 

integrando a perspectiva BYOD, sendo estes:  a) ser um jogo de entretenimento com foco na 

gestão e construção de cidades virtuais; b) ser um jogo gratuito; c) ser um jogo com potencial 

interdisciplinar, contemplando principalmente áreas relacionadas à Geografia e à Matemática; 

d) possuir compatibilidade com os sistemas operacionais dos dispositivos móveis de todos os 

licenciandos participantes do curso, ou seja, Android e IOS. 

Ressalta-se que esta pesquisa não possui a intenção de indicar qual o melhor mobile 

game de entretenimento de gestão e construção de cidades virtuais pode ser usado como 

ferramenta didática interdisciplinar, mas sim, apresentar diferentes perspectivas e 
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possibilidades identificadas por futuros professores de Geografia e Matemática por meio da 

virtualidade dos mobile games escolhidos por eles. 

Por meio da jogabilidade dos mobile games de entretenimento de gestão e construção 

de cidades virtuais os licenciandos destacaram a densidade demográfica e o meio-ambiente 

como temas mais relevantes para se trabalhar com estes jogos. Considerando cada disciplina, 

foram identificados na virtualidade dos jogos, os seguintes conteúdos: i) Geografia: meio 

ambiente, políticas públicas, planejamento urbano, demografia, industrialização, segregação 

socioespacial, geomorfologia, urbanização, entre outros; ii) Matemática: geometria plana, 

sistema financeiro, economia, operações matemáticas, razão, proporção, funções, 

probabilidade, estatística, entre outros. Tais conteúdos foram encontrados de forma variável nos 

distintos mobile games, alguns de modo a privilegiar mais uma área do conhecimento à outra, 

sob a percepção dos licenciandos participantes do curso de capacitação. 

 Alcançado este objetivo, verifica-se que os jogos apresentados nesta pesquisa por meio 

da prática executada pelos licenciandos, despontam como opções relevantes para suprir a 

demanda de jogos voltados para dispositivos móveis tendo a cidade como temática geradora, 

seja pela óptica disciplinar ou interdisciplinar. Contudo, indica-se que é preciso considerar as 

particularidades de cada jogo, a partir dos objetivos que se queira atingir. Aponta-se, ainda, que 

ao adotar qualquer mobile game de entretenimento como ferramenta didática, assim como 

qualquer outra tecnologia digital, o professor deverá testar e planejar de forma cautelosa todas 

as variáveis positivas e negativas que o game ou a TDIC pode trazer à tona, mantendo o diálogo 

reflexivo como peça fundamental no processo de ensino e aprendizagem, sem perder o foco nos 

conteúdos a serem trabalhados.  

 Em seguida, o próximo objetivo específico procurou analisar possíveis barreiras, 

dificuldades, progressos e propostas interdisciplinares apresentadas pelos participantes do curso 

durante o período de jogabilidade a distância, bem como a percepção dos mesmos sobre a 

referida capacitação, a perspectiva BYOD e o uso de mobile games de entretenimento de forma 

interdisciplinar entre Geografia e Matemática. Este objetivo foi atingido a partir dos registros 

nos diários virtuais de campo de cada dupla interdisciplinar, pelas interações nas redes sociais 

digitais, Facebook e WhatsApp, bem como pelo questionário pós-curso de capacitação 

 O uso dos mobile games de cidades virtuais em uma perspectiva de superação dos 

desafios e conquistas de progressos encontrados e analisados, possibilitaram aos licenciandos 

a ampliação de horizontes sobre a temática proposta, fazendo-os refletir de maneira crítica e ao 

mesmo tempo lógica sobre as situações-problema encontradas no jogo e na prática de sua 
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jogabilidade, concebendo, assim, uma possibilidade de transformação de práticas tradicionais 

de ensino. 

 É importante destacar que a confluência de mídias – construção do diário virtual 

(Google Sites) e interação nas redes sociais digitais – favoreceram o diálogo entre os 

licenciandos, assim como com a pesquisadora-formadora, estabelecendo elos culturais, 

educacionais e até mesmo, socioemocionais por meio da cooperação. Portanto, verificou-se 

com este objetivo específico que a integração das redes sociais digitais e TDIC com ênfase nos 

mobile games, contribuíram na direção de novas formas de aprender, assim como sugerem 

novas formas de ensinar. 

 Em relação às propostas interdisciplinares entre Geografia e Matemática, vislumbradas 

pelas duplas por meio da virtualidade dos mobile games, estão: recursos energéticos e hídricos; 

sustentabilidade; gestão pública; densidade demográfica; industrialização, entre outros temas 

que podem ser trabalhados de forma interdisciplinar contemplando conteúdos das duas áreas 

do conhecimento, já citados anteriormente.  

 A pesquisa revelou que podem existir muitas conexões entre Geografia e Matemática, 

sendo que algumas de forma mais acentuada em determinados mobile games se comparadas a 

outros. Os licenciandos conseguiram estabelecer conexões dos conteúdos de maneira 

interdisciplinar, alguns deles, inclusive, ultrapassaram o uso do jogo em si, contemplando 

outras TDIC e métodos em suas propostas interdisciplinares. Aponta-se que a grande 

contribuição desta interdisciplinaridade entre Geografia e Matemática, proposta pelo curso de 

capacitação, foi a integração do raciocínio lógico e crítico, estabelecendo um diálogo mútuo 

entre os dois saberes. Percebe-se, assim, que esta pesquisa contribuiu de forma singela para 

uma das necessidades postas pelo Governo Federal (BRASIL, 2014), uma vez que, por meio 

do curso de capacitação subsidiado por esta pesquisa, foi proporcionado aos futuros professores 

a integração das tecnologias à educação, unindo conhecimentos teórico-práticos de forma 

interdisciplinar.  

A partir da definição do perfil tecnológico digital dos licenciandos inscritos e 

selecionados para participação no curso de capacitação, que indicou um amplo acesso aos 

dispositivos móveis com acesso à internet, constatou-se a viabilidade da proposta em se adotar 

a perspectiva BYOD como estratégia de m-learning por meio do uso de mobile games de 

entretenimento. Entretanto, ao mesmo tempo em que todos os participantes eram usuários de 

dispositivos móveis, eles a usavam basicamente para uso pessoal, em especial para a 
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comunicação. Nesse sentido, verificou-se entre os sujeitos da pesquisa que não havia a 

naturalização destes dispositivos para o desenvolvimento de atividades educacionais. 

Considerando os mobile games escolhidos pelos licenciandos, os pré-requisitos de 

seleção dos games foram estabelecidos a partir das características básicas de inclusão e 

flexibilidade indicadas pela organização Alberta Education (2012), no contexto BYOD. Esse é 

um elemento basilar para a adoção dos dispositivos móveis e do m-learning, uma vez que dados 

censitários apontam para um crescente e significativo avanço no número de estudantes que 

possuem dispositivos móveis (CETIC.BR, 2017). Entretanto, como indicado pelos licenciandos 

na análise da perspectiva BYOD por meio dos diários virtuais e questionário pós-curso de 

capacitação, apesar dos estudos apontarem este crescente avanço, ainda é preciso considerar a 

realidade dos alunos, elaborando um planejamento adequado para este tipo de perspectiva, visto 

que, no Brasil situações socioeconômicas desiguais ainda são encontradas. 

Por meio da experiência proporcionada por esta pesquisa, estimulou-se a exploração e 

redescoberta do potencial dos dispositivos móveis dos futuros professores, demonstrando por 

meio das atividades promovidas pelo curso de capacitação a diversidade das funcionalidades 

destes dispositivos. Esta diversidade se deu tanto por conta dos aplicativos utilizados ao longo 

do curso, tendo como destaque os mobile games, quanto pela socialização e ressignificação das 

redes sociais digitais sob o lócus educacional. 

Nesse sentido, uma das contribuições da perspectiva BYOD como estratégia de m-

learning e do uso de mobile games de entretenimento de construção e gestão de cidades virtuais 

para o ensino interdisciplinar entre Geografia e Matemática, centra-se na possibilidade de novas 

abordagens, estimulando a interação, a simulação e a experimentação de situações diversas que 

tangem o desenvolvimento e a administração de cidades. 

Assim, atingidos os objetivos específicos desta dissertação, é possível responder à 

questão da pesquisa associada ao objetivo geral da mesma. Os direcionamentos abaixo se 

constituem como resposta do problema da pesquisa: 

 

I. A pesquisa adotou o tema gerador cidade, porém poderiam ser utilizados outros 

temas que também são capazes de promover a interdisciplinaridade. Contudo, 

indica-se que para se adotar a interdisciplinaridade a partir do uso de mobile 

games, metodologias ativas e diversificadas TDICs, torna-se necessário que a 

promoção teórica e prática dos conhecimentos oriundos a estas abordagens 

estejam presentes no currículo dos cursos de formação inicial de professores, 
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assim como na própria prática dos professores das licenciaturas. Percebe-se a 

partir desta pesquisa, que o incremento da fluência tecnológica se efetiva na 

prática social, seja presencial ou a distância, atribuindo significados aos 

conhecimentos construídos colaborativamente ao adotar diferentes tecnologias 

digitais de forma crítica e não reprodutiva de padrões tradicionais, além de 

associá-las às metodologias ativas de ensino implícitas no desenvolvimento das 

atividades práticas. Sugere-se então, a revisão permanente da matriz curricular 

dos cursos de licenciatura, bem como o estímulo à formação continuada dos 

professores destes cursos no sentido de conceberem práticas de ensino mais 

inovadoras que promovam mudanças na postura dos licenciandos, refletidas a 

partir da própria prática dos professores formadores. Indica-se, ainda, que os 

Institutos Federais que possuem o LIFE, possam desenvolver práticas 

interdisciplinares que potencializem o uso crítico de TDICs e metodologias 

ativas, considerando a superação de desafios que os licenciandos irão encontrar 

na prática docente; 

II. É imprescindível que as práticas pedagógicas que prevejam a adoção de mobile 

games sob a perspectiva BYOD sejam concebidas para serem desenvolvidas em 

qualquer sistema operacional, ou seja, multiplataforma, considerando a 

realidade dos alunos, de modo a incluir todos os estudantes. Para isso, o 

professor deverá elaborar um planejamento minucioso verificando se todos os 

alunos possuem dispositivos móveis com acesso à internet (WiFi e/ou 3 ou 4G), 

quais as configurações destes dispositivos em relação à compatibilidade dos 

mobile games, bem como a verificação do espaço de armazenamento disponível 

para se evitar possíveis problemas; 

III. O acesso à infraestrutura, em especial a qualidade da internet, geralmente é um 

problema, como foi visto no terceiro encontro presencial do curso de capacitação 

promovido por esta pesquisa. Portanto, indica-se que o professor verifique se os 

estudantes possuem acesso à internet em casa, a fim de criar espaços 

educacionais híbridos, prolongando as atividades propostas e otimizando os 

problemas com a infraestrutura das escolas; 

IV. Recomenda-se a integração de outras tecnologias digitais no processo de ensino-

aprendizagem para o acompanhamento e avaliação dos alunos, indo além do uso 

de mobile games de entretenimento de gestão e construção de cidades virtuais. 
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Tanto os mobile games como outras tecnologias digitais deverão ser testados e 

avaliados como parte do planejamento do professor, associados aos objetivos 

que se queira atingir; 

V. A interação por meio das redes sociais digitais e registros em diários virtuais de 

campo podem ser grandes aliados em atividades híbridas. Porém, devem-se 

estabelecer orientações para os alunos a respeito do uso destas redes tendo em 

vista as atividades educacionais a serem desenvolvidas, bem como estabelecer 

critérios bem definidos para a construção dos diários virtuais; 

VI. É necessário ultrapassar as fronteiras disciplinares como, por exemplo, por meio 

da aprendizagem baseada em projetos integrada a outras metodologias ativas, 

tem-se a possibilidade de vivenciar outras experiências para além das aulas 

tradicionais. Contudo, é preciso ter a consciência de que a mudança vai muito 

além do rompimento de paradigmas habituais. Trata-se de uma era em que 

vivemos imersos em uma nova cultura e que requer a integração dos dispositivos 

móveis em diversificadas atividades educacionais, incluindo as analógicas 

desenvolvidas em quatro paredes, assim como as digitais em espaços híbridos 

de aprendizagem. 

 

Ao decorrer da pesquisa houve algumas dificuldades como a conexão à internet no 

terceiro encontro presencial, duplas que tiveram pouco entrosamento interdisciplinar e 

dificuldades técnicas com alguns mobile games nos dispositivos móveis de determinados 

licenciandos. Contudo, em nenhuma das situações houve impedimento de execução das 

atividades previstas ao decorrer do curso. 

Particularmente, a realização deste trabalho cooperou – ainda que de forma singela 

- para a realização de um desejo antigo da pesquisadora, a qual almejava integrar duas 

Licenciaturas com realidades curriculares antagônicas sobre o ensino e o uso de tecnologias 

digitais. Realidade, esta, observada desde sua formação inicial no mesmo Instituto Federal. 

Atuando como pesquisadora-formadora desta experiência, percebeu-se a satisfação dos 

licenciandos em relação ao curso e a condução do mesmo, o que torna ainda mais 

gratificante a execução deste trabalho, contribuindo para a certeza de que é nesta direção 

que a pesquisadora deseja prosseguir academicamente e profissionalmente. 

Como perspectiva para estudos futuros, tem-se o interesse de identificar e analisar 

as características das práticas pedagógicas com o uso de tecnologias digitais, sob o ponto 
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de vista de todos os cursos de licenciatura do IFF, bem como as percepções dos professores 

e dos alunos desses cursos, a fim de identificar o capital tecnológico e metodológico destes 

professores e a relação deste capital com as práticas pedagógicas consideradas inovadoras 

dentro do contexto institucional. A partir desta análise, pretende-se construir indicativos 

para a elaboração de ações que potencializem o uso, a integração e a apropriação dialógica 

das tecnologias digitais associadas às metodologias ativas na prática profissional dos 

professores das licenciaturas do IFF.  

Espera-se que os resultados desta pesquisa de dissertação possam apoiar e inspirar 

possíveis mudanças nos cursos de formação inicial de professores, contribuindo para 

transformações na prática dos futuros docentes. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE 

DARCY RIBEIRO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E 

LINGUAGEM 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezados (as) Coordenadores(as) das Licenciaturas em Geografia e Matemática do Instituto 

Federal Fluminense Campus Campos Centro. 

 

Sou Larissa Salarolli Ruis, aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Cognição e Linguagem, sob a linha de pesquisas interdisciplinares em educação, 

comunicação e novas tecnologias da informação, da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). Estou realizando uma pesquisa-ação educacional sob 

orientação das professoras Drª Annabell Del Real Tamariz e Drª Silvia Cristina Freitas 

Batista, cujo objetivo é propor a integração de conhecimentos técnico-pedagógicos de forma 

interdisciplinar sobre a temática cidade por meio de um mobile game de entretenimento 

aliado à perspectiva Bring Your Own Device (BYOD) como estratégia de m-learning, na 

formação inicial de professores de Geografia e Matemática do Instituto Federal Fluminense, 

campus Campos Centro. Ressalto que a escolha a escolha do público alvo, futuros 

professores de Geografia e Matemática, está condicionada a inquietações particulares da 

pesquisadora durante sua trajetória acadêmica no referido instituto. Além disso, outros 

aspectos foram considerados, como a associação de conteúdos a serem melhor elucidados por 

meio do mobile game de gestão e construção de cidades e também a disponibilidade de mais 

de um turno livre por parte dos licenciandos. 

Pretendo realizar um curso de capacitação com etapas formativas híbridas, o qual foi 

autorizado pela Direção das Licenciaturas (DIRLIC) e apoiado pelo Laboratório 

Interdisciplinar de Formação de Professores (LIFE). O curso se justifica pela necessidade de 

proporcionar aos futuros professores conhecimentos relacionados a tecnologias digitais, com 

ênfase nos mobile games e metodologias que potencializam o uso de dispositivos móveis. 

Além de indicar novas propostas pedagógicas que fomentem o saber-fazer na construção 

interdisciplinar do conhecimento. Para tanto, o tema cidade será utilizado por ser uma 

temática transversal comum às licenciaturas em Geografia e Matemática, pois envolve 

aspectos econômicos, sociais, políticos, urbanos e naturais. Estes, serão simulados por meio 
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de um espaço virtual de experimentação, ou seja, uma cidade virtual disponível na tela do 

próprio dispositivo móvel do usuário. 

Para o referido estudo, solicitamos a permissão das coordenações mencionadas para 

realizar a pesquisa por meio do curso de capacitação constituído por sessões presenciais e a 

distância, a serem realizadas entre os meses de junho à agosto de 2018.  Serão 

disponibilizadas 30 vagas, a saber: 15 para Geografia e 15 para Matemática, a partir dos pré-

requisitos1: 

 Ser licenciando ou licencianda de Geografia ou Matemática cursando o 2º 

período em diante; 

 Possuir um smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel com acesso à 

internet e no mínimo 200mb de memória de armazenamento disponível para 

instalação do jogo; 

 Ter disponibilidade de tempo para execução das etapas do curso. 

 

O certificado de participação a ser emitido pela Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) será conferido aos licenciandos participantes e 

concluintes de todas as etapas do curso. O certificado totalizará a carga horária de 50h. Na 

etapa formativa presencial serão realizadas três oficinas, sendo elas: 

 Oficina 1: Ferramentas sociais de interação e suas potencialidades educativas; 

 Oficina 2: A construção de diários virtuais de campo como instrumento de 

registro e reflexão no processo de ensino e aprendizagem; 

 Oficina 3: Mobile Games sob a perspectiva Bring Your Own Device: 

construindo cidades na tela do seu dispositivo móvel. 

 

Já a práticas formativas a distância serão: 

 

 Jogabilidade do game proposto;  

 Interação por meio das ferramentas sociais digitais (Facebook e WhatsApp); 

 Registros no diário virtual de campo. 

 

Esclareço que a participação dos licenciandos é voluntária e se os mesmos decidirem 

não participar ou desistirem em algum momento antes do término de todas as etapas do curso 

                                                 
1 Serão selecionados apenas os licenciandos que se enquadrarem nas características listadas acima. 

Ultrapassando o limite de vagas, os demais licenciandos inscritos que se enquadrarem nos pré-requisitos serão 

automaticamente incluídos na lista de espera. 



 

202 

 

de capacitação, terão absoluta liberdade de fazê-lo. Contudo, a certificação estará 

condicionada a participação integral no curso de capacitação. Esclareço, ainda, que na 

publicação dos resultados desta pesquisa, a identidade dos licenciandos será mantida em 

completo sigilo. Eles não terão nenhum gasto nem ganho financeiro por participar da 

pesquisa, mas estarão contribuindo para a produção do conhecimento científico. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas por mim, 

pessoalmente ou por meio do e-mail aqui disponibilizado: larissa.salarolli@pq.uenf.br ou 

pela orientadora e coorientadora, por meio dos respectivos e-mails annabell_pos@pq.uenf.br 

e silviac@iff.edu.br ou pessoalmente. 

 

Atenciosamente, 

  

________________________________________________________________ 

Larissa Salarolli Ruis 

Aluna de mestrado do Programa de Pós Graduação em Cognição e Linguagem da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) 

 

 

 

Eu,___________________________________________________________ 

consinto, voluntariamente, a realização da pesquisa acima descrita, após ter sido 

devidamente esclarecido. Declaro ter recebido uma cópia deste termo de 

consentimento. 

  

Assinatura:____________________________________________________ 

  

Campos dos Goytacazes, _____de ______________________de 2018. 

  

mailto:annabell_pos@pq.uenf.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

COGNIÇÃO E LINGUAGEM 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma pesquisa. Meu 

nome é Larissa Salarolli Ruis, pesquisadora responsável pela pesquisa apresentada neste 

termo e mestranda vinculada à linha de Pesquisas Interdisciplinares em Educação 

Comunicação e Novas Tecnologias da Informação do Programa de Pós-Graduação em 

Cognição e Linguagem da Universidade Estadual do Norte Fluminense. 

 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é 

da pesquisadora responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado(a) de forma 

alguma. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a 

pesquisadora responsável, Larissa Salarolli Ruis, por meio do e-mail: 

larissa.salarolli@pq.uenf.br  

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA  

 

- Título: Cidades Virtuais: uma experiência interdisciplinar na formação inicial de 

professores por meio de mobile games.1 

 

- Justificativa: a pesquisa se justifica pela necessidade de proporcionar aos licenciandos de 

Geografia e Matemática do Instituto Federal Fluminense, campus Campos-Centro, 

conhecimentos relacionados a tecnologias digitais, com ênfase nos mobile games e 

metodologias que potencializam o uso de dispositivos móveis. Além de indicar novas 

propostas pedagógicas que fomentem o saber-fazer na construção do conhecimento 

interdisciplinar. Para tanto, a cidade é considerada um tema gerador comum as mais variadas 

disciplinas, envolvendo aspectos econômicos, sociais, políticos, urbanos e naturais. Estes, 

podem ser simulados por meio de um espaço virtual de experimentação, ou seja, uma cidade 

disponível na tela do próprio dispositivo do usuário, sendo o dispositivo associado à 

perspectiva ‘Bring Your Own Device’ (BYOD) - em português, ‘traga o seu próprio 

dispositivo’ - como estratégia de m-learning. 

Portanto, defende-se que é indispensável para o futuro professor a sua devida 

preparação para lidar com diferentes ambientes, ferramentas de aprendizagem e 

metodologias de ensino, a fim de correlacionar e integrar os conteúdos curriculares de forma 

interdisciplinar. 

                                                         
1 Ressalta-se que o título mencionado neste termo de consentimento livre e esclarecido refere-se a primeira 

versão da pesquisa. Contudo, a partir das considerações da banca no ato da defesa desta dissertação, foi 

sugerido a alteração do título para: ‘Interdisciplinaridade, Ensino e Tecnologia: formação docente”. Além 

disso, também foram alterados o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa, a partir das 

contribuições da banca no ato da defesa. 

mailto:larissa.salarolli@pq.uenf.br
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 - Objetivos: 

 

Objetivo Geral: 

 

 Propor a integração de conhecimentos teórico-práticos de forma interdisciplinar sobre a 

temática ‘cidade’ por meio de mobile games de entretenimento aliado à perspectiva BYOD, 

como estratégia de m-learning, na formação inicial de professores de Geografia e 

Matemática.  e os procedimentos utilizados da pesquisa; 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Contribuir para a capacitação dos licenciandos de Geografia e Matemática, no que se 

refere aos conhecimentos técnico-pedagógicos sobre tecnologias digitais, 

metodologias ativas e games na educação, por meio de um curso de extensão; 

 Analisar possíveis barreiras, dificuldades e anseios apresentados pelos licenciandos 

durante o período de jogabilidade; 

 Analisar as contribuições da adoção da perspectiva BYOD como forma de viabilizar 
o uso de um mobile game de entretenimento de forma interdisciplinar entre 

Geografia e Matemática.  

 

- Material e método: a metodologia da pesquisa seguirá uma abordagem qualitativa e 

configura-se como uma pesquisa-ação. Por meio de um curso de extensão, denominado: 

‘Interdisciplinaridade, Ensino e Tecnologia por meio de Mobile Games de Entretenimento’, 

os participantes do curso – licenciandos de Geografia e Matemática do IFF inscritos e 

selecionados – serão os sujeitos da pesquisa. Estes, irão participar de um conjunto de 

práticas formativas híbridas que visam a integração de conhecimentos teórico-práticos sobre 

o tema gerador cidade. Para isto, serão adotados mobile games de entretenimento, os quais 

serão aliados à perspectiva BYOD.  

 

Constituído por sessões presenciais e a distância, o curso será realizado entre os meses 

de julho a setembro de 2018, com participação de 15 licenciandos em Geografia e 15 

licenciandos em Matemática. Os participantes do curso e, consequentemente, sujeitos da 

pesquisa inscritos por meio de um formulário on-line foram selecionados a partir dos pré-

requisitos abaixo: 

 

 Ser licenciando ou licencianda de Geografia ou Matemática, cursando o 2º período 
em diante; 

 Possuir um smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel com acesso à internet e no 

mínimo 200mb de memória de armazenamento disponível para instalação do jogo; 

 Ter disponibilidade de tempo para execução das etapas do curso. 
 

O certificado de participação a ser emitido pela Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) será conferido aos licenciandos participantes e 

concluintes de todas as etapas do curso. O certificado totalizará a carga horária de 50h, 

sendo 12h pertencentes à etapa formativa presencial e 36h pertencentes à etapa a distância. 

Na etapa formativa presencial serão realizadas três oficinas, sendo elas: 

 

 Oficina 1: Ferramentas sociais de interação digital e suas potencialidades educativas; 
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 Oficina 2: A construção de diários virtuais de campo como instrumento de registro e 

reflexão no processo de ensino e aprendizagem; 

 Oficina 3: Mobile Games sob a perspectiva Bring Your Own Device: construindo 
cidades na tela do seu dispositivo móvel. 

 

Já a práticas formativas a distância serão: 

 

 Jogabilidade do game proposto;  

 Interação por meio das ferramentas sociais digitais (Facebook e WhatsApp); 

 Registros no diário virtual de campo. 
 

Esclareço que sua participação é voluntária e se decidir não participar ou desistir em 

algum momento antes do término de todas as etapas do curso de extensão, terá absoluta 

liberdade de fazê-lo. Contudo, a certificação está condicionada a participação integral no 

curso de extensão. Esclareço, ainda, que a autorização de uso de imagens, vídeos, 

depoimentos, diálogos em redes sociais virtuais e trabalhos desenvolvidos durante a 

execução do curso aqui proposto, serão solicitadas em um termo específico de autorização 

de direitos autorais, uso de imagem e afins. Eles não terão nenhum gasto nem ganho 

financeiro por participar da pesquisa, mas estarão contribuindo para a produção do 

conhecimento científico. 

 

- Possíveis prejuízo/riscos: Não há nenhum gasto, ganho, ressarcimento, indenização 

financeira, risco, prejuízo ou desconforto que possam ser provocados aos sujeitos da 

pesquisa. 

 

- Possíveis benefícios: Contribuir para a capacitação dos licenciandos de Geografia e 

Matemática, no que se refere aos conhecimentos teórico-práticos sobre tecnologias digitais, 

interdisciplinaridade, metodologias ativas, mobile games na educação e aprendizagem móvel 

por meio de um curso de extensão. 

 

 

Larissa Salarolli Ruis (pesquisadora):  

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

Eu, _____________________________________, RG__________________/ 

CPF___________________/, concordo em participar como sujeito da pesquisa: ‘Cidades 

Virtuais: uma experiência interdisciplinar na formação inicial de professores por meio de 

mobile games’. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora, Larissa 

Salarolli Ruis, sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou 

interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento, se for o caso). 

 

Local e data:________________________________________________ 

 

 

Nome e Assinatura do sujeito/licenciando(a): ____________________________________ 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO TABULADO GEOGRAFIA: SONDAGEM DIAGNÓSTICA SOBRE OS 

CONHECIMENTOS E USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS 

LICENCIATURAS DE MATEMÁTICA E GEOGRAFIA
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Questionário I – Sondagem Diagnóstica sobre Conhecimentos e Uso das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDICs) nas Licenciaturas de Matemática e Geografia do Instituto 

Federal Fluminense 

 

GEOGRAFIA - 60 questionários 
 

 

DADOS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

Favor marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se apresente para você. 

 

 

1. Sexo biológico: 

 

(28) Masculino (32) Feminino  

 

 

2. Faixa de idade: 

 

(35)  De 18 a 24 anos (15) De 25 a 31 anos  (5) De 32 a 38 anos 

      

(1) De 39 a 45 anos (4) Acima de 46 anos  

 

 

3. Licenciatura em: 

 

(60) Geografia  (0) Matemática 

 

 

4. Período: 

 

(10) 2º  (3) 3º  (18) 4º 

 

(8) 5º  (15) 6º  (3) 7º 

 

(3) 8º 

 

 

TECNOLOGIAS DIGITAIS, METODOLOGIAS E PRÁTICA DOCENTE 

 

 

5. Sobre dispositivos móveis responda aos itens abaixo marcando uma ou mais opções: 

 

 

a) Qual dispositivo(s) móvel(is) você possui?   

 

(59) Smartphone  ( 9) Tablet  ( 39 ) Notebook 
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( 0 ) Não possuo     ( 0 ) Outro(s):__________________ 

       

       

b) Acessa a internet via:  ( 20 ) Wifi  ( 2) 3G/4G  (38) Wifi e 3G/4G 

   

( 0 ) Não acessa a internet 

       

      

c) Qual o sistema operacional dele? (25) Windows   (8) iOS  (51) Android 

       

       

d) Seu dispositivo móvel permite baixar jogos ou outros aplicativos?    (57) Sim  (3) Não 

 

 

6. Você considera que um smartphone ou tablet podem ser utilizados no processo de ensino-

aprendizagem? 

 

(58 ) Sim  (2) Não 

 

 

6.1 Justifique sua resposta referente ao item 6: 

 

01. Podem ser usados para ampliar as possibilidades de métodos para ensinar.  

02. Sim, porque desse modo podemos nos inserir na realidade do século XXI.  

03. Sim, porque você assiste vídeo aulas e tem também os jogos interativos.  

04. Não informado.  

05. Eu faço pesquisas para trabalhos e estudos da faculdade.  

06. Já utilizei aplicativos que ensinavam línguas estrangeiras e eu consegui aprender bastante.  

07. Devido ao vínculo do aparelho com o aluno.  

08. Pois podem tirar o foco das aulas.  

09. A partir de aplicativos usados no nosso dia a dia.  

10. Tem maior acesso a conteúdos específicos com mais precisão e rapidez.  

11. Vivemos num mundo globalizado e no meio técnico-científico-informacional, portanto é super válido usar como 

ferramenta de ensino um mecanismo que praticamente todas as pessoas possuem acesso.   

12. Com auxílio para pesquisa e economia de papel, realizando atividades através do smartphone.  

13. Não informado. 

14. Está presente no cotidiano do aluno e se não for usado a favor, será empecilho na aprendizagem.  

15. Como sou deficiente, uso diariamente a tecnologia para aprendizagem.  

16. A tecnologia já está inserida no cotidiano.  

17. Por ser de fácil acesso, não há porque não utilizá-los para a educação. 

18. Existem softwares de todos os tipos/necessidades atualmente, assim, cabe ao educador escolher como melhor usá-

los.  

19.Os alunos estão a cada dia mais inseridos no mundo tecnológico e hoje faz-se necessário a inserção desses 

dispositivos em alguns momentos, como forma de aproximação do docente com o discente. 

20. Além de ser um mecanismo facilitador a aprendizagem é um item comum a grande parte dos alunos, inseparável 

que deve ser usado como aliado e não um problema. 

21. O smartphone é muito popular ultimamente, podendo ser uma alternativa rápida e fácil para o ensino, leitura, 

pesquisas, etc.  

22. Instrumento usado pela maioria das pessoas, por tanto, já familiarizado pelas pessoas e de fácil acesso.  

23. Como ferramenta de pesquisa e leitura de textos não disponíveis no ambiente escolar. 

24.  Através de vídeo aulas, traz mais informação para os alunos.  

25. Para melhor facilitar.  

26. Não informado.  

27. Não informado. 

28. Hoje vemos a possibilidade de trabalhar certas matérias com jogos, onde os alunos possam unir lazer (jogos) e 

estudo (matéria estudada).  
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29. Com o acesso é possível auxiliar nas atividades e conhecimento com pesquisa por meio de imagem e pesquisas.  

30. Porque apresenta tecnologias gráficas úteis para o ensino de Geografia.  

31. Não informado. 

32. Irei dar um exemplo. Em meu caso, eu uso para procurar significados de palavras que eu não conheça, uso para ler 

livros e fazer trabalhos, etc.  

33. Não informado.  

34. Professores não são capacitados para utilizar tais aplicativos. Denominando-os como “inimigos” da sala de aula.  

35. Com o avanço da tecnologia e o fácil acesso com que os alunos tem a tecnologia digital pode ser uma nova forma 

de se inserir e passar o conteúdo para os alunos.  

36. Poder usar de meios tecnológicos e meios de informação no processo de Aprendizagem. 

37. Estamos em uma era digital, a qual traz necessidades que a acompanhamos. 

38. Em Geografia o dispositivo móvel nos permite ter contato visual com coisas, paisagem e realidades que as 

técnicas tradicionais não nos permite alcançar.  

39. Frente as novas tecnologias (alunos nato digitais) esses recursos fazem-se necessário.  

40. A presença de tecnologia é extremamente importante no período tecnológico que vivemos.  

41. Não informado. 

42. O acesso aos conteúdos da internet facilita muito no ensino-aprendizagem.  

43. Atualmente a tecnologia está presente e atua massivamente em diversos fatores, especialmente na educação.  

44. Nascemos na transição para a era digital, nossos futuros alunos são nativos e essa linguagem é a mais adequada 

para ser usada para a aprendizagem.  

45. Não informado. 

46. Visto que vivemos em uma era digital e que está cada vez mais difícil atrair a atenção dos alunos, precisamos nos 

inserir nesse meio para que tenhamos maior rendimento e consigamos transmitir o conhecimento.  

47. É um meio mais rápido de acesso para pesquisas.  

48. Pois através da tecnologia o aprendizado se torna mais fácil e convidativo.  

49. Como estudante de Geografia, acredito que toda tecnologia pode ser usada como maneira de trazer a teórica do 

real.  

50. Penso que é necessário, pois estamos imerso na era digital e utilizá-la em prol da educação é essencial.  

51. Podem auxiliar em pesquisas, atividades através de jogos pedagógicos.  

52. Não informado. 

53. Ajudaria muito acessando a internet e pesquisando no Google.  

54. Não informado. 

55. Considero uma ótima ferramenta para auxiliar o ensino, pois faz parte do cotidiano do aluno, sem contar que 

estimula o interesse do mesmo.  

56. Pois potencializam novas formas de comunicação e aprendizado. Existem inúmeros recursos que podem ser 

utilizados nesse sentido. 

57. Um novo método para o processo de ensino-aprendizagem que acompanha as inovações tecnológicas, muito 

válido seu uso. 
58. Enquanto futura professora de geografia, penso que a disciplina tem vários aspectos que se pode utilizar a 

tecnologia. Não só para entreter os alunos, mas de trazer melhor a realidade de cada um sobre o assunto abordado. Por 

exemplo, ao se falar de um assunto tão abstrato como cartografia, a tecnologia poderia mostrar a eles de uma forma 

lúdica e descontraída que não é tão difícil assim. 

59. Porque atualmente vivendo em um mundo tecnológico, meio técnico científico informacional. 

60. Não informado. 

 

7. Durante a graduação você já utilizou alguma tecnologia digital no processo de ensino-aprendizagem?  

 

(54) Sim  ( 6 ) Não 

 

 

7.1 Se sim, marque a(s) tecnologia(s) digital(is) que já utilizou em seu processo formativo: 

 

 

(34) Whatsapp    (6) Games  (15) Ambientes virtuais de aprendizagem   

   

(11) Facebook  (20) Mapas conceituais   (47) Apresentações (Ex: Prezi, Power Point) 
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(22) Formulários digitais (04) Outra(s): GPS, QGIS, Documentário Online, Leitor de Texto, Vegas, Google Earth.  

 

 

 

 

8. Você joga games em seu dispositivo móvel? 

   

(26) Sim  (34) Não 

 

 

8.1 Se sim, quais games são seus favoritos para dispositivos móveis? 

 

(  4  ) Helix Jump 

(  1  ) Bubbler Shooter 

(  1  ) Minecraft 

(  1  ) Bubbler Ocean 

(  1  ) Criminal Case 

(  2  ) 1010! 

(  1  ) Piano Files 2 

(  1  ) Europa Universalis IV 

(  1  ) Euro Truck Simulator 2 

(  1  ) InstLife 

(  1  ) Burger  

(  1  ) Stack Jump 

(  1  ) Subways Surfers 

(  1  ) Mario Bross 

(  1  ) Sonic 

(  2  ) Harry Potter Mistery 

(  1  ) Pes 2018 

(  1  ) Babbel 

(  1  ) NBA Live  

(  1  ) Storm Bound 

 (  2  ) Free Fire 

(  2  ) Fifa Mobile  

(  1  ) Duolingo 

(  1  ) Magic Touch 

(  1  ) Cat Bird 

(  1  ) The Walking Ded 

(  1  ) Uno 

(  1  ) Forges of Empires 

(  1  ) Civilis 

(  1  ) Toy Blast 

(  4  ) SimCity 

(  1  ) The Sims 

(  1  ) GTA SA 

(  1  ) POU 

(  3  ) PUBG Mobile 

(  1  ) Real Racing 

(  1  ) CS 

(  1  ) Jogos de desvendar crimes 

(  1  ) Dominó 

(  1  ) Jogos de obstáculos e fases 

(  1  ) Poker 

 

 

9. Você sabe o que são metodologias ativas? 

 

( 29) Sim  ( 31 ) Não 

 

 

9.1 Se sim, qual metodologia ativa você usaria em sua prática docente? 

 

 

(  8 ) Aprendizagem baseada em problemas   ( 14 ) Aprendizagem baseada em jogos digitais 

    

(  11 ) Aprendizagem baseada em projetos   ( 15 ) Sala de aula invertida 

    

(        ) Outra(s): _____________________   ( 1 ) Não informado  

 

 

10. Você acha que sua licenciatura atende as exigências da educação do século XXI? 

 

( 14 ) Sim  ( 43 ) Não ( 3 ) Não informado 
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10.1 Justifique sua resposta referente ao item 10:  

 

01. Não somos preparados para conviver com alunos que estarão sempre utilizando diversas tecnologias e nem como 

usar essa realidade em favor da educação. 

02. Não temos grande aprendizado para a utilização.  

03. Sim e não ao mesmo tempo, evoluímos muito, porém temos muito para avançarmos ainda.  

04. Não informado.  

05. Atende sim, mas ainda precisa de muitas melhorias.  

06. Fora o uso de slides no Power Point, não é usado nenhum outro tipo de tecnologia para estimular a aprendizagem.  

07. Não informado. 

08. Pois o curso não tem acesso a tecnologia básica.  

09. Os cursos de Licenciatura pararam no tempo, não acompanhando as novas gerações de alunos e as tecnologias.  

10. As metodologias de ensino visam o futuro de uma forma crítica de modo a conseguir passar a frente e que pode 

ser aplicado. 

11. A educação do século XXI demanda uma inclusão muito grande, ou melhor, ensinamento aos professores sobre 

inclusão.  

12. Temos aula expositiva através de documentário, slides, troca de informações online com o professor.  

13. É bem inclusivo em relação a tudo.  

14. Não atende completamente, pois não foca na tecnologia que seria muito útil se fosse bem utilizada.  

15. Poderia ser melhor. 

16. As teorias nem sempre estão compatíveis com a realidade (prática). 

17. Não há diferença na forma como as aulas são dadas agora ou no século passado. É só aquilo, passar conteúdo. Só 

com a diferença que esse conteúdo pode mudar, mas a forma de se ensinar não mudou.  

18. As utilizações de recursos tecnológicos atuais ficam de segundo plano, até mesmo no que diz respeito a programas 

simples como o Google terra; além da metodologia de ensino que se limita a transmitir apenas conteúdos.   

19. O curso ainda deixa a desejar nesse ponto, pois não oferece laboratórios preparados. 

20. A Licenciatura não nos capacita enquanto professores no cotidiano. Excelência acadêmica é importante, porém 

deve caminhar com as práticas pedagógicas, e nesse caso a licenciatura está muito defasada.  

21. Não há disciplinas que trabalhe as metodologias ativas, nem que nos preparem para a educação contemporânea.  

22. Depende do que se tem por exigência. As formas de ensino, tanto quanto as pessoas, têm de estar em sincronia 

com cada realidade.  

23. A Licenciatura em Geografia do IFF não dispõe de disciplinas relacionadas com a utilização de tecnologias, nem 

estímulo dos professores.  

24. Que algumas matérias ainda atendem exigências do século XX.  

25. Poderia utilizar mais a questão da tecnologia.  

26. Não informado.  

27. Não informado. 

28. Hoje a problemática está apontada todo o tempo para como se educa, o Instituto oferece matérias e professores 

que buscam aderir a teoria pós-crítica. Não generalizando.  

29. Porque trabalha todas as temáticas que a geografia atual precisa com imagens necessária para a docência.  

30. Porque o ensino ainda está preso as práticas tradicionais e a tecnologia não é aplicada como deveria.  

31. Não informado. 

32. Pois as Licenciaturas não atendem as novas gerações de alunos que estão ligados as novas tecnologias e as mídias 

(Facebook, Instagram e etc.) 

33. Há muitas divergências sobre o ensino de acordo com cada professor. Muita coisa vista no curso jamais representa 

a realidade.  

34. A educação é dinâmica e construtora, não existe uma preocupação em anexar esta realidade aos cursos de 

Licenciatura. Além do fato que a prática educacional não tem o devido valor, sendo um curso predominantemente 

teórico e não qualificando para a real prática educacional em sala de aula.  

35. Não informado. 

36. Ainda há uma falta muito grande na preparação da Licenciatura comparado com a sequência da realidade. 

37. Ainda temos um método muito tradicional, é como se a sociedade tivesse evoluído e deixado a educação atrás, 

inclusive a falta do uso de tecnologias.  

38. Acredito que ainda exista uma defasagem no nosso acesso a algumas tecnologias da aprendizagem, isso acaba nos 

limitando um pouco.  
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39. O único recurso que utilizamos é o Power Point (slides), e em uma disciplina que precisa de computadores 

(Geoprocessamento) as máquinas não podem ser utilizadas por nós.  

40. Existe uma dificuldade muito grande com a adição da tecnologia. Os computadores são ruins e a internet também 

é ruim.  

41. Tomando como parâmetro as outras instituições de ensino, aqui no IFF a estrutura é boa, pode melhorar, mas nós 

temos.  

42. Não informado. 

43. Pois se precisa incentivar e reforçar o uso e o manuseio tecnológico, ainda se encontra muito defasado.  

44. Faltam disciplinas e abordagens que atentam para esse tema, a linguagem do curso ainda se encontra muito na 

escrita.  

45. Não informado. 

46. É perceptível um atraso em relação à tecnologia no curso de Licenciatura em Geografia, apesar de falarmos de 

mudança e renovação, muitas vezes nos prendemos ao conservadorismo em diversas questões, e a prática na sala de 

aula é uma delas.  

47. Não informado. 

48. Um curso bom, porém muito atrasado no uso de tecnologias, explicações, diálogo entre aluno e professor.  

49. Falta a preparação para aplicar o conhecimento em sala e dependendo do conteúdo fica disperso.  

50. Não exploramos as tecnologias no meu curso, as aulas costumam ser engessadas e chatas.  

51. Não atende as exigências, por que ainda não explora todas as possibilidades que a nova era tecnológica apresenta, 

esto é, ainda é uma educação que apresenta muitos traços tradicionais.  

52. Sim com abordagens relevantes sobre Globalização e Meio Ambiente.  

53. Não informado. 

54. Eu como estudante tenho que buscar fora do meu curso métodos, cursos alternativos na área para ter oportunidade 

de discutir, conhecer e me preparar de fato para ensinar no século XXI.  

55. Ainda precisa de estrutura, como por exemplo, recursos básicos, o computador, no período que cursei 

Geoprocessamento não havia recursos digitais e nem computadores suficientes para todos. 

56. Creio que na medida do possível sim, mesmo sabendo que podem melhorar. 

57. Deveria ocorrer uma renovação no curso com mais uso de tecnologia na aprendizagem. 

58. Se estamos no século digital, do qual ensinaremos pessoas nativas digitais, nossa formação deveria ser pelo menos 

um pouco voltada a essa questão ainda mais se tratando de didática. Os anos passam, mas as formas de dar aula 

continuam as mesmas tradicionais. 

59. Não, porque infelizmente, mesmo vivendo na era da tecnologia, no mundo sofrendo constante processo de 

transformação com a globalização, não temos suporte e nem incentivo no curso de Licenciatura, muito menos 

políticas educacionais que nos possibilitam o uso dessas ferramentas para poder acompanhar o desenvolvimento do 

meio técnico científico informacional.   

60. Não informado. 

 

11. Responda o quadro abaixo considerando seu interesse quanto às possibilidades propostas para a sua 

formação docente: 

 

Categorias Possibilidades Pedagógicas Sim Não 

 

 

 

Recursos digitais 

Uso do Pacote Office,Wikipedia e Ferramentas Google  55 4 

Uso de Facebook, Whatsapp, Instagram e Twitter 41 18 

Uso de sites de música, vídeos e outros 55 4 

Uso de games educacionais e de entretenimento  47 12 

Uso de celular/smartphone como recurso didático 51 8 

Produção e uso de games, vídeos e animações 39 20 

Produção e uso de mapas conceituais digitais 54 5 

 

 

Docência (didática) 

Metodologias ativas como suporte ao uso de tecnologias digitais 46 13 

Uso de dispositivos móveis para tarefas pedagógicas 46 13 

Uso de dispositivos móveis e jogos digitais como instrumento didático 41 18 

Uso de dispositivos móveis para interação social 49 10 

Uso de tecnologias digitais para registro de atividades 51 8 
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PERGUNTA DESTINADA AOS ALUNOS DO 4º PERÍODO EM DIANTE: 

 

 

12. Em relação aos conhecimentos teórico-práticos sobre metodologias de ensino e tecnologias digitais, como 

você classifica o seu curso/licenciatura? 

 

( 2 ) Ótimo, me possibilita desenvolver todas as habilidades necessárias para atuar como professor frente a uma 

geração de nativos digitais. 

 

( 17 ) Bom, me transmite todo conhecimento teórico, mas não me capacita totalmente para atuar pedagogicamente 

adotando tecnologias digitais e metodologias ativas de ensino. 

 

( 15 ) Razoável, as disciplinas são as necessárias para a formação de um professor, porém alguns professores do curso 

estimulam, ainda que singelamente, o uso superficial de tecnologias digitais. 

 

(  11 ) Ruim, as disciplinas não nos preparam para lidar com os desafios do ensino integrado às tecnologias digitais, 

porém, esporadicamente, o curso promove palestras, oficinas e eventos sobre a temática em questão. 

 

(  2 ) Péssimo, o curso não nos prepara para lidar com os desafios do ensino integrado às tecnologias digitais. O curso 

mantém uma postura tradicional centrada na transmissão de conhecimentos. 

 

(     ) Não informado 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO TABULADO MATEMÁTICA: SONDAGEM DIAGNÓSTICA SOBRE 

OS CONHECIMENTOS E USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

NAS LICENCIATURAS DE MATEMÁTICA E GEOGRAFIA.
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Questionário I – Sondagem Diagnóstica sobre Conhecimentos e Uso das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDICs) nas Licenciaturas de Matemática e Geografia do Instituto 

Federal Fluminense 

 

MATEMÁTICA - 31 questionários 
 

 

DADOS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

 

Favor marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se apresente para você. 

 

 

1. Sexo biológico: 

 

( 11 )  Masculino  ( 20 )  Feminino  

 

 

2. Faixa de idade: 

 

( 2 ) De 18 a 24 anos  (7) De 25 a 31 anos  (1) De 32 a 38 anos 

      

( 1 ) De 39 a 45 anos  ( 0 ) Acima de 46 anos  

 

 

3. Licenciatura em: 

 

(    ) Geografia  ( 31 ) Matemática 

 

 

4. Período: 

 

( 2 ) 2º  ( 1 ) 3º  ( 3 ) 4º 

 

( 11 ) 5º  ( 1 ) 6º  ( 13 ) 7º 

 

( 0 ) 8º 

 

 

 

5. Sobre dispositivos móveis responda aos itens abaixo marcando uma ou mais opções: 

 

 

a) Qual dispositivo(s) móvel(is) você possui?  

 

( 31 ) Smartphone  ( 4 ) Tablet  ( 23 ) Notebook 

       

(  0  ) Não possuo  ( 0 ) Outro(s):__________________ 
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b) Acessa a internet via:  ( 2 ) Wifi  ( 1 ) 3G/4G  ( 28 ) Wifi e 3G/4G 

   

(  0  ) Não acessa a internet  

       

       

c) Qual o sistema operacional dele? ( 6 ) Windows ( 6  ) iOS ( 25 ) Android 

       

       

d) Seu dispositivo móvel permite baixar jogos ou outros aplicativos?    ( 31 ) Sim  ( 0 ) Não 

 

 

 

TECNOLOGIAS DIGITAIS, METODOLOGIAS E PRÁTICA DOCENTE 

 

 

 

6. Você considera que um smartphone ou tablet podem ser utilizados no processo de ensino-

aprendizagem? 

 

 

( 31 ) Sim  ( 0 ) Não 

 

 

6.1 Justifique sua resposta referente ao item 6: 

 

1. Uso para pesquisa às vezes, e alguns aplicativos, como desmos, calculadora ou Geogebra. 

2. São ferramentas que possibilitam o acesso a uma rede de conhecimentos que podem contribuir e facilitar o 

aprendizado, além de fazerem parte do uso diário da sociedade atual.  

3. Jogos e aplicativos ajudam na aprendizagem.  

4. Facilidade na aprendizagem.  

5. Pois são tecnologias que podem ajudar ao professor ensinar determinadas matérias.  

6. Por meio de jogos e applets, as aulas podem se tornar mais atrativas e ainda permite a aprendizagem por descoberta. 

8. Porque a grande maioria dos alunos possuem smartphone e estão o tempo todo conectados.  

9.  Facilita porque a maioria dos alunos estão conectados.  

10. O mundo de hoje necessita está atrelado as mudanças necessárias.  

11. Podemos usar jogos, aplicativos, programas que auxiliem no aprendizado. 

12. O uso de tecnologias facilita a visualização de alguns conteúdos.  

13. A tecnologia pode ajudar a usar vários recursos educacionais.  

14. Funcionam como agente facilitador da aprendizagem quando utilizado da forma correta. 

15. A tecnologia tem estado mais presentes no cotidiano de todos os alunos. Com isso, usá-los a favor da 

aprendizagem pode ser um diferencial.  

16. Metodologias diferentes podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, além de que recursos digitais 

deixam os alunos mais empolgados, por sair do que eles vêm todos os dias. 

17. Pode ser utilizado sim, pois de maneira dinâmica e feito de forma correta o aluno pode aprender muito mais.  

18. A tecnologia deve ser tratada como uma possível ferramenta pedagógica.  

19. Eu particularmente utilizo vários plotadores gráficos.  

20. Uma vez que vários aplicativos de calculadora gráfica e entre outros foram desenvolvidos para dispositivos 

móveis, é sempre uma opção lançar mão de materiais e métodos diferenciados a fim de auxiliar no processo de ensino 

aprendizagem.  

21. Existem softwares especializados além de textos que podem ser utilizados e outras ferramentas disponíveis na 

internet, basta pesquisar e ser criativo.  

22. É possível o uso de aplicativos e internet em jogos educativos e dinâmicas de grupo.  

23. O uso de tecnologias deixa a aula mais dinâmica e diferente. O tablet chama a atenção do aluno, etc.  

24. Sim, pois o mesmo pode servir como objeto facilitador no processo de ensino-aprendizagem, tornando a aula mais 

atrativa e dinâmica.  

25. Pois os alunos se sentem instigados e a aula se torna mais dinâmica.  
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26. Existem vários aplicativos e softwares educacionais dentro da matemática com Demos, Geogebra, Scratch, etc.  

27. Acredito que seja um meio mais interativo e dinâmico para a aprendizagem. 

28. Já que podemos utilizá-lo como uma ferramenta de ensino. Com o intuito de auxiliar o professor em um conteúdo 

específico além de possibilitar a motivação dos alunos para aprender através de uma plataforma dinâmica e visual 

favorecendo a visualização de conteúdos. Ao trabalharmos com os alunos um conteúdo utilizando um dispositivo 

móvel estamos aproximando a prática docente com a realidade diária do educando (visto que a maioria dos alunos 

utiliza esse recurso diariamente). 

29. Pois por meio de aplicativos didáticos a familiaridade com a tecnologia ajuda no processo de ensino 

aprendizagem. 

30. Vivemos em uma realidade altamente tecnológica, então ter um auxílio tecnológico durante uma aula desperta um 

maior interesse no aluno. 

31. Não informado. 

 

 

7. Durante a graduação você já utilizou alguma tecnologia digital no processo de ensino-aprendizagem?  

 
 

( 31 ) Sim  ( 0  ) Não 

 

 

7.1 Se sim, marque a(s) tecnologia(s) digital(is) que já utilizou em seu processo formativo: 

 

( 15 ) Whatsapp   ( 9 ) Games  ( 27 ) Ambientes virtuais de aprendizagem  

    

( 13 ) Facebook   ( 5 ) Mapas conceituais   ( 30 )  Apresentações (Ex: Prezi, Power Point) 

      

( 18 ) Formulários digitais  ( 11 ) Outra(s): Geogebra e Winplot 

 

 

 

8. Você joga games em seu dispositivo móvel? 

   

 

(21) Sim  (10) Não 

 

 

8.1 Se sim, quais games são seus favoritos para dispositivos móveis? 
 

 

(3) Angry Birds II 

(2) Free Fire 

(1  ) Subways Surfers 

(  2  ) Clash of Clans 

(  4  ) Clash Royale 

(  6  ) Candy Crush 

(  1  ) Gartic 

(  1  ) Lolo 

(  1  ) 2048 

(  1  ) Euclidea 

(  1  ) Jogos Emuladores de Super Nintendo 

(  4  ) SimCity 

(  1  ) Sudoku 

(  1  ) Hay Day 

(  1  ) Family Zoo 

(  1  ) Racha Cuca 

(  1  ) Uno 

(  2  ) Farm Heroes Saga 

(  1  ) Xadrez 
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(  1  ) Jogos de Raciocínio Lógico 

(  1  ) 4 Fotos 1 Palavra 

(  1  ) Tetris 

(  1  ) Passatempos Inteligentes 

(  2  ) Pokemon GO 

(  2  ) Não informado 

 

9. Você sabe o que são metodologias ativas? 

 

( 11 ) Sim  ( 20 ) Não 

 

 

9.1 Se sim, qual metodologia ativa você usaria em sua prática docente? 

 

 

(   7   ) Aprendizagem baseada em problemas  (   8   ) Aprendizagem baseada em jogos digitais 

    

(   6   ) Aprendizagem baseada em projetos   (   4   ) Sala de aula invertida 

    

(   1   ) Outra(s): Estudo de caso    (   1   ) Não informado  

 

 

10. Você acha que sua licenciatura atende as exigências da educação do século XXI? 

 

( 27 ) Sim  ( 4 ) Não 

 

 

10.1 Justifique sua resposta referente ao item 10:  

 
 

1. Existe apenas um conteúdo destinado à tecnologia, mas é principalmente voltado a “applets” e sites didáticos, que 

são coisas fora da realidade do dia a dia do aluno. As outras matérias usam no máximo apresentações de slides ou 

algum vídeo na tela. O uso de celulares não é incentivado, mas também não é proibido. Fica a cargo dos alunos 

usarem os aplicativos ou não.  

2. Partindo do princípio que é impossível aprender tudo na graduação, e que a função desta é apresentar e instigar a 

busca constante do conhecimento. Proporcionando experiência e acesso a pesquisa constante. Nesse sentido o curso 

sempre busca através de pesquisas e incentivar a exposição, as experiências construtivas, desenvolver novos 

conhecimentos de acordo com a atualidade.  

3. Aprendemos a utilizar diversos recursos para o ensino de matemática.  

4. Temos adaptação à tecnologia. 

5. Pois existem disciplinas voltadas para o ensino pedagógico das tecnologias, além da explicação de algumas 

metodologias ativas.  

6. No 1º Período temos a disciplina Matemática e Tecnologia onde aprendemos as diversas tecnologias voltadas para 

a educação matemática.  

9.   Sim, pois na Licenciatura em Matemática temos duas disciplinas relacionadas a tecnologia e em outras  disciplinas 

também vemos um pouco da tecnologia.  

10. O curso acompanha as evoluções que o mundo traz. 

11. Ela utiliza dispositivos móveis, temos o LEAMAT.  

12. A Licenciatura em Matemática tenta acompanhar os novos aplicativos que facilitam a aprendizagem.  

13. Usamos vários recursos em nossa graduação. 

14. Pois nossa licenciatura está a todo tempo em busca da atualização que ocorre nos tempos atuais.  

15. Temos uma disciplina sobre Educação Matemática e Tecnologia em 2 semestres, LEAMAT que propõe a 

elaboração de sequências didáticas diferenciadas para a sala de aula.  

16. Nossa licenciatura já utiliza recursos digitais desde os primeiros períodos, dando conhecimento de como utilizá-

los para preparar os alunos. E o conhecimento desses recursos no século XXI é extremamente importante, visto que 

as tecnologias avançam cada vez mais e mais rápido.  
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17. Pois a licenciatura proporciona matérias específicas sobre o assunto e os professores utilizam plataformas digitais 

para atividades e exposição do conteúdo.  

18. A grade da Licenciatura possui matérias voltadas para a tecnologia na educação focada na Matemática.  

19. Pois a aula é a mesma do século XX.  

20. Desde o primeiro período na graduação tive contato com vários aplicativos, sites para auxílio da aprendizagem. 

21. Não informado.  

22. O curso busca trabalhar com o uso das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem e permite o exercício da 

prática docente por meio de laboratórios e estágio.  

23. Sim, pois no nosso curso tem uma disciplina sobre tecnologias digitais, ensina como usar e quais são. E ainda, fora 

dessa disciplina, os profissionais costumam utilizar tecnologias.  

24. Sim, pois em nossa Licenciatura cursamos uma disciplina que nos permite aprender e ter contato com diversas 

tecnologias digitais.  

25. A minha Licenciatura tem uma disciplina voltada para a tecnologia na educação. Além disso, o uso das 

tecnologias estão presentes em diversas aulas.  

26. Pois temos disciplinas que orientam ao uso de TDIC, além de ter conteúdos ensinados na Licenciatura com uso de 

softwares.  

27. Porque temos disciplina que aborda o assunto e os professores também utilizam em sala de aula.  

28. Em partes, pois durante o curso não vimos a matemática básica muito questionada em sala de aula pelos alunos do 

ensino fundamental I. Hoje existe uma proposta para a inserção da matemática básica nos anos iniciais do curso o que 

traria grande contribuição para os licenciandos.  

29. Pois embora tenhamos uma disciplina ligada a tecnologia no geral o ensino-aprendizagem é no mesmo formato do 

século XVI, principalmente quanto a sala de aula.    

30. Temos uma disciplina voltada para tecnologia.  

31. Acredito que o curso atende as exigências visto que muito pouco foi alterado no cotidiano da sala de aula.  

 

11. Responda o quadro abaixo considerando seu interesse quanto às possibilidades propostas para a sua 

formação docente: 

 

Categorias Possibilidades Pedagógicas Sim Não 

 

 

 

Recursos digitais 

Uso do Pacote Office,Wikipedia e Ferramentas Google  30 1 

Uso de Facebook, Whatsapp, Instagram e Twitter 24 7 

Uso de sites de música, vídeos e outros 26 5 

Uso de games educacionais e de entretenimento  30 1 

Uso de celular/smartphone como recurso didático 31 0 

Produção e uso de games, vídeos e animações 22 9 

Produção e uso de mapas conceituais digitais 21 10 

 

 

Docência (didática) 

Metodologias ativas como suporte ao uso de tecnologias digitais 29 2 

Uso de dispositivos móveis para tarefas pedagógicas 30 1 

Uso de dispositivos móveis e jogos digitais como instrumento didático 30 1 

Uso de dispositivos móveis para interação social 28 3 

Uso de tecnologias digitais para registro de atividades 30 1 

  

 

 

PERGUNTA DESTINADA AOS ALUNOS DO 4º PERÍODO EM DIANTE: 

 

 

12. Em relação aos conhecimentos técnico-pedagógicos sobre metodologias de ensino e tecnologias digitais, 

como você classifica o seu curso/licenciatura? 

 

(  16  ) Ótimo, me possibilita desenvolver todas as habilidades necessárias para atuar como professor frente a uma 

geração de nativos digitais. 

 

(   8  ) Bom, me transmite todo conhecimento teórico, mas não me capacita totalmente para atuar pedagogicamente 

adotando tecnologias digitais e metodologias ativas de ensino. 
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(   4  ) Razoável, as disciplinas são as necessárias para a formação de um professor, porém alguns professores do curso 

estimulam, ainda que singelamente, o uso superficial de tecnologias digitais. 

 

(   0   ) Ruim, as disciplinas não nos preparam para lidar com os desafios do ensino integrado às tecnologias digitais, 

porém, esporadicamente, o curso promove palestras, oficinas e eventos sobre a temática em questão. 

 

(  0    ) Péssimo, o curso não nos prepara para lidar com os desafios do ensino integrado às tecnologias digitais. O 

curso mantém uma postura tradicional centrada na transmissão de conhecimentos. 

 

(    1   ) Não informado 
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APÊNDICE E – TUTORIAL: DIRECIONAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DA PRÁTICA À 

DISTÂNCIA  
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DIRECIONAMENTOS PARA A EXECUÇÃO 
DA DA PRÁTICA A DISTÂNCIA 

 
 
 
 
 
 
 

Os direcionamentos apresentados neste documento tem por orbjetivo auxiliar a 

elaboração do diário de campo virtual do curso de capacitação ‘Interdisciplinaridade, Ensino e 

Tecnologia por Meio de Mobile Games’, a partir da jogabilidade do mobile game escolhido pela 

dupla interdisciplinar. Na etapa a distância do curso de capacitação os licenciandos deverão 

realizar interações por meio das ferramentas sociais virtuais (Facebook e Whatsapp), 

apresentadas na oficina 1 da etapa formativa presencial, e registrar no diário virtual de campo - 

criado na oficina 2 da etapa formativa presencial - possíveis possibilidades pedagógicas 

disciplinares e interdisciplinares identificadas e idealizadas por meio do mobile game escolhido 

pela dupla associado à perspectiva Bring Your Own Device (BYOD) como estratégia de m-learning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto de 2018 
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Primeiramente é necessário encontrar o seu diário virtual (Google Sites) criado na 

oficina 2 “A construção de diários virtuais de campo como instrumento de registro e reflexão 

no processo de ensino e aprendizagem”. 

1- Digitar no google o termo “google sites”. Ao pesquisar vai aparecer uma lista de 
opções. 

Escolha a opção como na Figura 1. Ou clique no link: https://sites.google.com/ 
 

Figura 1 – Pesquisa pelo Google Sites 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/
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Caso Você ainda não esteja logado em sua conta, vai ser solicitado que entre com seus 

dados de e-mail e senha, como na Figura 2. 
 

Figura 2 – Dados de e-mail e senha. 
 

 

 

Ao entrar com sua conta de e-mail e senha você deverá clicar na opção “novo Google Sites”, 
apresentada na Figura 3. 
 
 

Figura 3 – Página inicial do Google Sites. 
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Seu site irá aparecer na parte central da tela, para editar e personaliza-lo clique em cima dele. 
IMPORTANTE: o site deverá ser compartilhado com sua dupla e com a professora por meio do e-
mail: larissa.salarolli@pq.uenf.br 

Para realizar o compartilhamento clique em “compartilhar com outras pessoas” e insira o e-mail 
da sua dupla e da professora. Obs: o e-mail cadastrado precisa ser do Gmail ou domínio 
hospedado no Gmail. 

 

Figura 4 – Compartilhamento 

 
 

 

Figura 5 – Inserindo o e-mail dos colaboradores/editores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:larissa.salarolli@pq.uenf.br
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Na tela inicial - homepage do seu diário virtual – você precisará inserir um nome para o seu site 

e apresentar-se mencionando o motivo pelo qual buscou realizar este curso e se já possui algum 

tipo de experiência com tecnologias digitais na educação. No final desta página a dupla também 

deverá mencionar o mobile game escolhido e o motivo pelo qual escolheram o game. 

 

IMPORTANTE: explore os recursos de personalização do site, temas, imagens, vídeos, mapas, 

planilhas, links, divisores, conforme destacado na Figura 7. Quanto mais atrativo o site mais 

despertará o interesse dos usuários. 

 

OBS: não se esqueça de responder a enquete do grupo do Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/1697063140341196/?ref=group_header 

 

Figura 6 – Homepage do diário virtual 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1697063140341196/?ref=group_header
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Figura 7 – Barra de ferramentas 

 

 

Na categoria “Páginas” (Figura 8) as seções a serem criadas são: Geografia; Matemática; 

Propostas Interdisciplinares e Aprendizagem móvel. 
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Figura 8 – Seções do site 

 
 

Nas seções “Geografia” e “Matemática”, o licenciando de sua respectiva ciência irá descrever os 

conteúdos e possíveis práticas para o ensino de Geografia e/ou Matemática por meio do mobile 

game escolhido. A página deverá atender as seguintes categorias:   

 

 CATEGORIA I- Apresentação de dificuldades, sugestões e progressos; 

 CATEGORIA II – Utilização de prints/imagens do jogo e outras hipermídias de forma a 
elucidar os acontecimentos ocorridos na virtualidade do game;  

 CATEGORIA III – Escrita descritiva; 

 CATEGORIA IV – Escrita reflexiva; 

 CATEGORIA V – Associação da virtualidade do game com possíveis conteúdos disciplinares. 

 

 

Figura 9 – Seção Geografia 

 

 
 

 

 

 

 



232 
 
 

 

 

 

Figura 10 – Seção Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Prints de um mobile game de gestão e construção de cidades 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

IMPORTANTE: Durante o ato de jogabilidade do mobile game escolhido é importante que 

interajam no grupo do Whatsapp e Facebook de forma a trocar experiências, solicitar ajuda, 

compartilhar conquistas e debater a respeito dos acontecimentos na virtualidade do jogo. 

 

Na seção “Propostas Interdisciplinares” a dupla irá idealizar possíveis práticas 

interdisciplinares por meio do mobile game escolhido. Serão consideradas as seguintes 

categorias: 
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 CATEGORIA I- Apresentação de uma ou mais propostas interdisciplinares; 

 CATEGORIA II – Idealização de ações didáticas (tema, objetivos, metodologia, atividades, 
entre outros); 

 CATEGORIA III – Apresentação de proposta(s) crítica(s), considerando o desenvolvimento 
social, bem como econômico das cidades virtuais; 

 
 Não se esqueçam de retratar com imagens/prints do jogo e outros recursos multimídia, como: 
notícias, vídeos, outras imagens etc. 
 
Na seção “Aprendizagem Móvel” descreva a concepção da dupla a respeito da perspectiva 
BYOD como estratégia de m-learning, adotada na prática a distância do curso. Além disso, 
insira a opinião da dupla sobre a experiência com Mobile Games de Entretenimento, assim 
como as contribuições do curso “Interdisciplinaridade, Ensino e Tecnologia Por Meio de Mobile 
Games de Entretenimento” para a sua formação. Serão considerdas as seguintes categorias: 

 

 CATEGORIA I- Apresentação da opinião da dupla sobre a perspectiva BYOD como 
estratégia de M-learning; 

 CATEGORIA II – Apresentação da opinião da dupla sobre os mobile games de 
entretenimento;  

 CATEGORIA III – Opinião da dupla sobre a experiência no curso de capacitação. 
 

 

IMPORTANTE: Toda vez que for atualizar seu site não esqueça de clicar em “Publicar”. As 

alterações só irão aparece para os demais usuários após a publicação das atualizações.  

 

 

Figura 10 – Publicação das atualizações 
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Para compartilhar o link do seu site, clique na opção “Compartilhar link do site publicado”. 
 
 

Figura 11 – Compartilhando o link do site publicado 
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20/09/2018 será a data limite para a entrega/finalização 
do diário virtual de campo.  

 
 

Planeje-se: reserve pelo menos 10 minutos do seu dia para 
jogar o mobile game. Não se esqueça de printar as telas, 
elas servirão para montar o seu diário virtual. 

 

Interaja nas redes sociais do curso, compartilhe suas   
dúvidas, progressos e troque informações e materiais 
referentes ao jogo. 
 

 
A certificação de 50h acadêmicas está condicionada à 
participação de todas as etapas do curso, incluindo a 
entrega do diário virtual finalizado. 

 
 
larissa.salarolli@pq.uenf.br 

 

 
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo grupo do Facebook ou WhatsApp. O e-mail deverá 

ser usado apenas em casos particulares. 

 Bom trabalho!  

Outras Informações Importantes 

http://www.iffaroupilha.edu.br/
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO PÓS-CURSO DE CAPACITAÇÃO 

 



02/12/2018 Questionário pós curso de capacitação

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBPi58Nl2qnCakUiTKG3sale7ImrI-gjDp_daRJyXQdt2p8Q/formResponse 1/6

Questionário pós curso de
capacitação
*Obrigatório

Interdisciplinaridade, Ensino e Tecnologia por Meio de Mobile
Games

Sim

Não

1. Além dos mobile games de gestão e construção de cidades o
curso de capacitação possibilitou o conhecimento de diferentes
tecnologias digitais. Após o curso você utilizou no campo de
estágio, aulas ou seminários algum recurso digital que conheceu
no curso? *

1.1 Se utilizou, qual ou quais ferramentas digitais foram
adotadas? *

Sua resposta

1.2 Se não utilizou, por quê? *

Sua resposta

Dell
Typewriter
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Larissa
Texto

Larissa
Retângulo

Larissa
Retângulo

Larissa
Retângulo

Larissa
Retângulo



02/12/2018 Questionário pós curso de capacitação

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBPi58Nl2qnCakUiTKG3sale7ImrI-gjDp_daRJyXQdt2p8Q/formResponse 2/6

Kahoot - quiz interativo

Plickers - aplicativo de administração de testes rápidos (qrcodes)

Redes sociais digitais - Facebook e Whatsapp como recursos didáticos

Google Sites - usado no curso para a construção de diários virtuais de
campo

Mobile Games de entretenimento - foco na gestão e construção de cidades

Augment - realidade aumentada

Poll Everywhere - aplicativo de pesquisa de opinião

Kahoot - quiz interativo

Plickers - aplicativo de administração de testes rápidos (qrcodes)

Redes sociais digitais - Facebook e Whatsapp como recursos didáticos

Google Sites - usado no curso para a construção de diários virtuais de
campo

Mobile Games de entretenimento - foco na gestão e construção de cidades

Augment - realidade aumentada

Sim

Não

Depende

2. Quais tecnologias digitais sugeridas no curso você mais
gostou de conhecer? Marque uma ou mais opções. *

2.1 Quais aplicativos ou sites você já conhecia? Marque uma ou
mais opções. *

2.2 Você usaria as tecnologias digitais listadas acima em suas
futuras práticas pedagógicas? *

Dell
Typewriter
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02/12/2018 Questionário pós curso de capacitação

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBPi58Nl2qnCakUiTKG3sale7ImrI-gjDp_daRJyXQdt2p8Q/formResponse 3/6

SimCity Buildit

Little Big City 2

Megapolis

2020: meu país

City Mania

Space City: jogo de criação

Designer City 2: city buildit game

Poucas

1 2 3 4 5

Muitas

Sim

Não

2.3 Justifique sua resposta do item 2.2. *

Sua resposta

3. Qual o mobile game escolhido por você e sua dupla? *

3.1. A respeito do mobile game de entretenimento de gestão e
construção de cidades escolhido por você e sua dupla, foi
possível identificar possibilidades interdisciplinares entre
Geografia e Matemática no ato de jogar? *

3.2 Justifique sua resposta do item 3.1 *

Sua resposta

4. Você considera que a interação entre os participantes do
curso por meio das redes sociais digitais ajudaram no
desenvolvimento da jogabilidade a distância? *

Dell
Typewriter
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02/12/2018 Questionário pós curso de capacitação

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBPi58Nl2qnCakUiTKG3sale7ImrI-gjDp_daRJyXQdt2p8Q/formResponse 4/6

Internet

Livros e periódicos

Procura por cursos sobre o tema

Com as ferramentas do curso

Ótimo

1 2 3 4 5

Péssimo

4.1 Justifique sua resposta do item 4. *

Sua resposta

5. Após o curso de capacitação você passou a se atualizar em
relação as possibilidades de uso das tecnologias digitais e
metodologias ativas? Justifique sua resposta. *

Sua resposta

5.1 Caso tenha respondido "Sim" no item 9, como essa
atualização passou a acontecer? Marque uma ou mais opções: *

6. Em uma escala de 1 a 5, onde (1) ótimo; (2) bom; (3) regular;
(4) ruim; (5) péssimo, avalie a perspectiva Bring Your Own Device
(BYOD), "Traga o seu Próprio Dispositivo", adotada na oficina 3
da etapa formativa presencial e na etapa a distância *

6.1 Justifique sua resposta do item 6. *

Sua resposta

7. De que forma o curso ajudou-o(a) a utilizar as tecnologias
digitais? *

Sua resposta

Dell
Typewriter
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02/12/2018 Questionário pós curso de capacitação

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBPi58Nl2qnCakUiTKG3sale7ImrI-gjDp_daRJyXQdt2p8Q/formResponse 5/6

Ótimo

1 2 3 4 5

Péssimo

Nada Importante.

Pouco Importante

Indiferente

Importante

Muito Importante

8. Após o curso você passou a se interessar mais por mobile
games, dispositivos móveis, redes sociais digitais e outras
tecnologias digitais e metodologias ativas de ensino? Por quê? *

Sua resposta

9. Quanto à dinâmica dos encontros presenciais, você gostaria
de fazer algum comentário ou dar alguma sugestão? *

Sua resposta

10. Em uma escala de 1 a 5, onde (1) ótimo; (2) bom; (3) regular;
(4) ruim; (5) péssimo, avalie o curso de capacitação:
"Interdisciplinaridade, Ensino e Tecnologia por meio de Mobile
Games de Entretenimento *

10.1 Justifique a resposta do item 10. *

Sua resposta

11. Qual importância você atribui para o desenvolvimento de
habilidades e competências para o uso de tecnologias digitais e
metodologias ativas na grade curricular dos cursos de formação
inicial de professores? *

Dell
Typewriter
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02/12/2018 Questionário pós curso de capacitação

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBPi58Nl2qnCakUiTKG3sale7ImrI-gjDp_daRJyXQdt2p8Q/formResponse 6/6

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em UENF/Pesquisa. Denunciar abuso - Termos de Serviço

11.1 Justifique sua resposta do item 11. *

Sua resposta

AGRADECEMOS A SUA COLABORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO!

VOLTAR ENVIAR

 Formulários

Dell
Typewriter
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBPi58Nl2qnCakUiTKG3sale7ImrI-gjDp_daRJyXQdt2p8Q/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBPi58Nl2qnCakUiTKG3sale7ImrI-gjDp_daRJyXQdt2p8Q/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
Larissa
Retângulo
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APÊNDICE G – CERTIFICADO CONFERIDO AOS LICENCIANDOS 

 



 

 

Certificamos que __________________________________ participou do curso de 
capacitação: ‘INTERDISCIPLINARIDADE, ENSINO E TECNOLOGIA POR MEIO DE MOBILE 
GAMES DE ENTRETENIMENTO’, promovido pelo programa de Pós-Graduação em 
Cognição e Linguagem da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
(UENF), realizado no período de 20 de julho de 2018 a 20 de setembro de 2018, com 
carga horária total de 50 horas, sendo 12 horas destinadas à etapa formativa 
presencial e 38 horas destinadas à etapa a distância, tendo como público alvo 
licenciandos de Geografia e Matemática.  
 

 

_________________________ 
Profa. Dra. Annabell Del Real Tamariz 

Centro de Ciência e Tecnologia  – LCMAT – 
 Ciência da Computação (UENF) 

_______________________ 
Prof. Dr. Carlos Henrique Medeiros de Souza 

Coordenação do Programa de Pós Graduação em 
Cognição e Linguagem (UENF) 
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ANEXO A – TERMO DE USO DE IMAGEM E AFINS 

 



 
245 

 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE 

FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

COGNIÇÃO E LINGUAGEM 

 

 

 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E AFINS 

 

 

 

Eu___________________________, CPF ____________, RG_______________, aluno (a) 

do curso de licenciatura em ___________________________ do Instituto Federal 

Fluminense, campus Campos-Centro, AUTORIZO, através do presente termo, à 

pesquisadora Larissa Salarolli Ruis, a utilizar para fins científicos e de estudos (dissertação, 

livros, artigos, slides, entre outros), em favor da pesquisadora mencionada, quaisquer 

imagens, vídeos, depoimentos, diálogos em redes sociais virtuais e trabalhos desenvolvidos 

vinculados à etapa presencial e à etapa a distância do curso de capacitação 

‘Interdisciplinaridade, Ensino e Tecnologia por meio de Mobile Games de Entretenimento’. 

 

Por ser a expressão da minha vontade assino a presente autorização, cedendo, a título gratuito 

e sem qualquer ônus, todos os direitos relacionados à minha imagem, bem como autorais 

decorrentes dos trabalhos desenvolvidos, estando firmados em caráter irrevogável, 

irretratável, e por prazo indeterminado. 

 

 E por ser de minha livre e espontânea vontade esta AUTORIZAÇÃO/CESSÃO, assino em 

02(duas) vias de igual teor. 

 

Campos dos Goytacazes - RJ, __ de ______ de ______ 

 

 

 

______________________________ 

         Participante da pesquisa 

 

  


