
 

 

 

 

 

 

CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 

 

 

 

JEFERSON DOS REIS CRUZ 

 

 

 

 

 

AVALIANDO JOGOS EDUCACIONAIS NO ENSINO DE HISTÓRIA: UM OLHAR 

SOBRE O JOGO DA CABANAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

VALENÇA, BA 

2017 



JEFERSON DOS REIS CRUZ 

 

 

 

 

 

AVALIANDO JOGOS EDUCACIONAIS NO ENSINO DE HISTÓRIA: UM OLHAR 

SOBRE O JOGO DA CABANAGEM 

 

 

 

Monografia apresentada ao Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, 

campus Valença como trabalho de conclusão de curso 

de Licenciatura em Computação. 

Orientadora: Prof.ª Ms. Márcia Maria Gonçalves de 

Oliveira. 

 

 

 

 

 

 

 

VALENÇA –BA 

2017 

 





AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus por ter me ajudado até aqui, derramado benções sem medidas 

e me dando sabedoria durante toda essa jornada. 

Aos familiares, pelos incentivos durante minha caminhada escolar, me motivando e acreditando 

eu meu potencial. Em especial agradeço minha mãe, Antonia Maria, pelo exemplo de dedicação 

aos estudos de forma compromissada e a minha irmã, Jislane dos Reis Cruz, que muito me 

ajudou durante minha formação acadêmica. 

A minha namorada, Ana Beatriz Dantas, pela paciência e compreensão em todo momento ao 

longo desses últimos meses. 

Aos meus professores, todos eles, mas de forma especial a minha orientadora, Marcia 

Gonçalves, por ter aceitado o desafio e por ter me acompanhado com dedicação e paciência e 

também ao professor Erahsto Felício por ter colaborado de maneira significativa na etapa da 

pesquisa de campo. 

A todos os meus colegas do curso de Licenciatura em Computação e Matemática pela amizade 

e companheirismo ao longo desses anos e em especial a turma 83633, do curso Integrado de 

Informática do Instituto Federal da Bahia, campus Valença por ter aceitado participar da 

pesquisa. 

A todos vocês, muito obrigado! 



RESUMO 

 

Com o grande desenvolvimento das tecnologias digitais atuais, através do alto poder 

processamento dos dispositivos eletrônicos e da comunicação instantânea por meio da Internet, 

houve uma enorme inovação na forma a qual o homem joga e se diverte. Por intermédio dos 

poderosos microprocessadores e da conexão mundial de dispositivos digitais, os jogadores 

puderam ter experiências com jogos de forma nunca vista anteriormente, levando criança, 

jovens e adultos, de várias idades e culturas a passar horas e mais horas jogando. Diante desta 

realidade, várias áreas da ciência passaram a pesquisar sobre a interação humano-game e, entre 

outros resultados, descobriram que através dos jogos as pessoas além de se divertirem, 

aprendem e socializam, de modo a assimilarem conteúdos, desenvolver habilidades e criar laços 

sociais duradouros.  Na esperança de melhorar o sistema educacional e levar os alunos a terem 

aprendizagens significativas e permanentes, foi desenvolvido um novo conceito de jogos 

eletrônicos destinado a fins pedagógicos – o jogo educacional. Contudo, o ritmo de 

desenvolvimento desses jogos, sua aceitação e efetividade foram aquém do esperado, trazendo 

a necessidade de pesquisas, a fim de conhecer como os elementos próprios dos jogos eletrônicos 

que tanto fascinam estão sendo apresentados nos jogos educacionais. Neste contexto, surgiu a 

pergunta que norteou esse trabalho: estão os jogos educacionais excessivamente preocupados 

com os objetivos pedagógicos e deixando de lado os elementos que promovem imersão, 

interatividade e diversão? Ao pleitear responder esse questionamento, foi desenvolvida uma 

pesquisa de avaliação com alunos do curso integrado de informática do IFBA, campus Valença, 

através do jogo educacional a Revolta da Cabanagem, numa perspectiva qualitativa. A coleta 

dos dados deu-se através de oficinas, aplicação de questionários, entrevistas e relatórios, onde 

avaliaram o jogo por meio dos instrumentos gameflow e LORI. Ao longo do desenvolvimento 

dessa pesquisa, percebeu-se que esse jogo educacional, apesar de ter objetivos pedagógicos bem 

definidos, não é suficientemente desafiador, não tem regras claras, além de não criar 

oportunidades efetivas de interação social. Verificou-se também que embora o jogo tenha 

veracidade e apresentação equilibrada das ideias, as informações audiovisuais, os bugs e 

travamentos não levaram os jogadores a uma imersão ou um envolvimento profundo no jogo. 

Ainda mais, este não foi capaz de motivar os alunos e não permite o seu uso em outras 

plataformas além do sistema operacional Windows. Desta forma, identificou-se que os 

elementos dos jogos eletrônicos que seduzem e encantam diversos públicos ainda estão sendo 

subutilizado nos jogos educacionais, e estes carecem de mais investimentos e diálogos entre 

desenvolvedores e profissionais da educação, de maneira a se ter, nos jogos com fins 

pedagógicos, todo o poder e fascínio dos jogos comerciais. 

 

Palavras chave: Ludicidade; Jogo educacional; Nativos digitais; Ensino de história.  

  



ABSTRACT 

 

With the great development of nowadays' digital technologies, through high power electronic 

device processing and instant communication over the Internet, there has been a huge 

innovation in the way the man plays and has fun. Through powerful microprocessors and the 

worldwide connection of digital devices, players have been able to experience games in ways 

never seen before, taking children, teenagers and adults of all ages and cultures to spend hours 

and hours playing. With this reality, several areas of science have made researches about 

human-game interaction and, among other results, they have found that through games, people 

not only have fun, but they also learn and socialize in order to assimilate contents, develop skills 

and create bonds social benefits. Looking forward to improve the educational system and 

leading students to have meaningful and permanent learning, a new concept of electronic games 

was developed for pedagogical purposes - the educational game. However, the pace of 

development of these games, their acceptance and effectiveness were less than expected, 

bringing necessary researches in order to know how the elements of electronic games that are 

so fascinating are being presented in educational games. In this context, the question that led to 

this assignmemt has arisen: are the educational games overly concerned with pedagogical goals 

and leaving aside those elements that promote immersion, interactivity and fun? Trying to 

answer this question, an evaluation research was developed with students from the integrated 

computer course of IFBA, campus Valença, where they played the educational game called "A 

Revolta da Cabanagem" and through questionnaires, interviews and reports, they evaluated this 

game through gameflow and LORI instruments. Through this research, it was realized that this 

educational game, despite having well-defined pedagogical goals, is not challenging enough, it 

has no clear rules, and does not create effective opportunities of social interaction. They have 

also found that while the game has veracity and balanced presentation of the ideas, audiovisual 

information and bugs and crashes have not led the players to immersion or deep involvement 

in the game; even more, the game was not able to motivate students' interest and does not allow 

its use on other platforms beyond Windows operating system. In this way, it has been identified 

that the elements of the electronic games that seduce and enchant several publics are still being 

underutilized in educational games, and these ones need more investments and dialogues 

between developers and professionals of education, in order to exist in the games with 

pedagogical goals all the power and fascination of the beloved commercial games. 

 

Keywords: Playfulness. Educational Game. Digital Natives. Games and teaching History. Game of the 
Cabanagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o advento das tecnologias digitais, o ato de jogar ganhou um novo significado, 

passando a ser uma atividade na qual muitas e muitas horas são dedicadas por meninos e 

meninas em frente a computadores, consoles de videogames e, atualmente, na frente dos 

Smartphones e/ou Tablets. O ato de jogar também deixou de ser apenas uma brincadeira de 

criança, tendo seu espaço compartilhado por jovens e adultos de diferentes culturas, os quais 

muitas vezes levam essa atividade muito a sério, participando de campeonatos e recebendo 

grandes investimentos de patrocinadores. 

Segundo a Abragames (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos 

Eletrônicos), com o crescente aumento do público de jogadores, novos e milionários 

investimentos são direcionados anualmente a indústria de desenvolvimento de jogos, tornando-

os cada vez mais atrativos, viciantes e reais. 

O poder atrativo dos jogos eletrônicos, juntamente com a capacidade de simulação 

destes, cada vez mais próximos ao mundo real, tem chamado atenção não só dos investidores 

associados a empresas de tecnologia, mas também tem despertado atenção dos profissionais 

ligados à área de educação, que veem o potencial dos jogos como grandes auxiliadores no 

processo de ensino aprendizagem, trazendo, entre outros benefícios, uma nova motivação para 

o aluno estudar, conforme destacam Santaella e Feitoza (2009). No entanto, percebe-se que os 

jogos educacionais apresentam-se inferiores em relação aos jogos eletrônicos e com objetivos 

educaionais aquém do esperado.  

Diante dessa realidade, surge a seguinte indagação: estão os jogos educacionais 

oferecendo ao seu público alvo produtos bem-acabados, visualmente atraentes, divertidos, 

desafiadores e com uma boa narrativa de forma a estimulá-los a jogar e aprender cada 

vez mais, ou tem se preocupado excessivamente com a pedagogia, tornando-o entediantes 

e enfadonhos? 

Tendo em vista ainda que abordagens e discussões sobre o tema jogos relacionados ao 

ensino tem crescido e tornado frequentes no meio acadêmico, que programas e projetos de 

desenvolvimento de jogos educacionais têm surgidos em várias instituições de ensino – como 

por exemplo o projeto Comunidades Virtuais da UNEB, campus Salvador; ou ainda o projeto 

GAMIFBA1, do IFBA, campus Valença –, e observando também os crescentes relatos de 

experiências de aplicação do jogo em sala de aula, surge a necessidade de analisar e 

                                                           
1 Programa de Estudo e Desenvolvimento de Games do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da 

Bahia, Campus Valença. 
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compreender como os elementos dos jogos digitais (gráficos, efeitos sonoros, enredo, 

jogabilidade e capacidade de diversão) são apresentados nos jogos educacionais, de forma a 

potencializar sua ação efetiva no processo ensino-aprendizagem. 

Diante disto, essa pesquisa tem como objetivo geral avaliar o jogo da Cabanagem, 

analisando como os elementos dos jogos digitais apresentam-se nesse jogo educacional de 

História, trazendo uma reflexão sobre como esses elementos fundamentais devem ser aliados 

aos fins pedagógicos. Quanto aos objetivos específicos, considera-se compreender os jogos 

sobre a ótica de fenômeno cultural, verificando como novas formas de interagir têm surgido 

através deles, bem como analisar os elementos dos jogos digitais e as propostas pedagógicas 

para os jogos educacionais; além entender a realidade atual do ensino de História e como os 

jogos educacionais podem auxiliar no processo ensino-aprendizagem desse componente 

curricular. 

A avaliação de jogos educacionais de História justifica-se pela necessidade crescente de 

melhoria desses jogos de forma a torná-los tão atraentes, fascinantes e divertidos quanto os 

jogos eletrônicos comerciais, mas, sem perder o objetivo educacional, levando os alunos 

jogadores não só a jogá-los por lazer e entretenimento, mas a aprender de forma significativa 

conteúdos de História que, muitas vezes, são vistos de forma tradicional e enfadonha nas salas 

de aula. 

Analisando as inquietações levantadas e os objetivos desse estudo, considerou-se adotar 

nessa pesquisa uma abordagem quantitativa, ao identificar o perfil da turma e analisar os 

elementos do jogo, juntamente com a abordagem qualitativa, ao avaliar os comportamentos dos 

alunos e as aprendizagens desenvolvidas ao jogar. Dessa forma, pretende-se avaliar 

quantitativamente e qualitativamente como os elementos gerais dos jogos digitais comerciais 

são tratados dentro dos jogos educacionais e até que ponto os objetivos pedagógicos podem ser 

alcançados. 

Observando ainda a natureza das perguntas que estimularam essa pesquisa, aqui foi 

adotada a pesquisa de avaliação, a qual é mais indicada, por exemplo, quando se deseja avaliar 

livros, textos, materiais ou software e propor melhorias efetivas para eles (MOREIRA E 

CALEFFE, 2008). Levando em consideração que esse estudo visa avaliar um produto – o jogo 

Cabanagem – analisando sua eficácia e assegurando sua qualidade, de forma a contribuir para 

o desenvolvimento profissional do professor, o uso da pesquisa de avaliação se justifica nesse 

estudo. 

Para responder tais questões apresentadas, atender as abordagens definidas e de acordo 

com a metodologia pesquisa de avaliação, este trabalho está divido em seis partes. Se inicia 
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apresentando os pontos de partida para o surgimento dessa investigação, seguida de cinco 

capítulos, os quais apresento os estudos e percursos ao longo da pesquisa. 

No segundo capítulo, intitulado Percurso Metodológico, são detalhados os métodos de 

pesquisa aqui escolhidos e os passos trilhados durante o desenvolvimento desse trabalho. Esses 

métodos, passos e ações são embasados nos estudos de Moreira e Caleffe (2008), Nascimento 

(2008), Marconi e Lakatos (2010) e Fazenda (2010). 

O terceiro capítulo, denominado Ludicidade e jogos, traz uma explanação sobre a 

ludicidade como atividade intrínseca do homem, além de apresentar os jogos, de forma ampla, 

como fenômeno cultural. Também é apresentado o conceito e características de jogos 

eletrônicos. Esse capítulo é dividido em dois subcapítulos chamados de Jogos educacionais e 

Nativos digitais. No primeiro, são analisados os conceitos e propostas dos jogos educacionais, 

já no segundo, dialogo com alguns estudiosos da área sobre o surgimento de um novo perfil de 

alunos muito mais digitais e conectados. As ideias encontradas nesse capítulo são discutidas 

segundo os autores Alves (2008), Santaella e Feitoza (2009), Lucchese e Ribeiro (2009), Mattar 

(2010), Falkembach (2006), Moita (2007), Prensky (2011), Huizinga (2012) e Giacomoni e 

Pereira (2013). 

O quarto capítulo, com o título O ensino de História, versa sobre a realidade atual das 

aulas de história, a sua importância para o desenvolvimento social, intelectual e cultural dos 

sujeitos, apresenta os objetivos, competências e habilidades propostos por esse componente 

curricular e também leva o leitor a conhecer as dificuldades e desafios encontrados ao lecionar 

essa disciplina. É destacado ainda como os jogos podem ser trabalhados em aulas de História. 

Para tais diálogos e reflexões, são utilizadas as obras de Fenelon (1982), Nadai (1992), 

Anastasiou (2003) Tarouco et al (2004), Karnal et al (2013), Silva e Fonseca (2010) e Alves e 

Rosa (2016). 

Esse trabalho passa a discutir sobre as análises e avaliações do jogo da Cabanagem no 

capítulo quinto, A Cabanagem: avaliando suas possibilidades, cujos dados colhidos são 

avaliados sobre os instrumentos de medida Gameflow e LORI. 

Finalizando, o capítulo seis apresenta as considerações finais, as reflexões sobre toda a 

pesquisa e discute sobre as propostas de melhorias para o jogo da Cabanagem, de forma a ter 

um jogo educacional que une, efetivamente, as possibilidades de diversão dos jogos eletrônicos 

e os objetivos pedagógicos. 
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2. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Tendo em vista que essa pesquisa foi desenvolvida como o objetivo de avaliar o jogo da 

Cabanagem, conhecendo como os elementos próprios de jogos digitais são apresentados nesse 

jogo educacional, de forma a promover não só a transmissão do conteúdo de modo divertido, 

mas também uma aprendizagem significativa; neste trabalho, foi utilizada a metodologia de 

pesquisa avaliativa – ou pesquisa de avaliação. 

Nascimento (2008, p. 148) diz que “avaliar é constatar a que distância um projeto ou 

uma ação se encontra da meta pensada ou estabelecida previamente”, e nesse mesmo sentido 

ele ainda fala que a avaliação “visa proporcionar aos investigadores informações que 

identifiquem como melhorar um programa em andamento ou sua gestão”. 

Os posicionamentos de Nascimento (2008) estão na mesma direção do que dizem 

Moreira e Caleffe (2008, p. 80). Para os referidos autores, na pesquisa de avaliação “a análise 

de dados é estatística e verbal e nas conclusões o pesquisador deve tentar responder à pergunta 

de pesquisa sobre o valor geral do produto ou processo, fazer interpretações e propor 

recomendações”. Dessa forma, não cabe ao pesquisador apenas buscar informações sobre 

livros, currículos, softwares, processo ou qualquer outro objeto de avaliação e analisá-los de 

forma a quantificá-los ou classificá-los como bons ou ruins, mas sim, cabe ao pesquisador, ao 

final do processo de investigação, refletir sobre o objeto estudado e propor possíveis melhorias 

para ele. 

Nesse mesmo sentido, estes dois autores ainda dizem que a pesquisa de avaliação 

possibilita: avaliar sistematicamente produtos e processos, definir e explorar a eficácia, 

desenvolver profissionalmente o professor e assegurar a qualidade. Eles afirmam também que 

“a avaliação e a melhoria estão vinculadas” nesse processo. (Ibid., 2008, p. 79). 

Apoiando-se nessas definições e conceitos, o uso da metodologia de pesquisa de 

avaliação fica claro e justificável nessa pesquisa, pois a aplicação e avaliação do jogo da 

Cabanagem nesse contexto, certamente provocará novas reflexões e, consequentemente novas 

propostas de melhorias para o jogo e para práticas educacionais, por conseguinte. 

Para Nascimento (2008), a avaliação científica deve ser uma ação planejada e 

sistemática, com passos de execução de pesquisa bem definidos, de forma a garantir clareza 

dos processos e atingir os objetivos da pesquisa. A mesma autora destaca ainda os primeiros 

passos ao se utilizar a metodologia de pesquisa avaliativa. Estes são: a) determinar o sujeito da 

avaliação; b) determinar o tipo de avaliação a ser realizado; c) determinar quem fará a avaliação; 

d) especificar como serão recolhidas as informações, e; e) fixar os instrumentos de medida. 
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O sujeito – ou objeto – de avaliação dessa pesquisa é o jogo “Revolta da Cabanagem”2, 

ou apenas jogo da Cabanagem. Com a proposta de jogo educacional, ele foi desenvolvido pela 

LaRV (Laboratório de Realidade Virtual) em parceria com a UFPA (Universidade Federal do 

Pará). O projeto durou aproximadamente dois anos e teve um financiamento da FINEP 

(Financiadora de Estudos e Projetos), através de chamada pública. 

No desenvolvimento do jogo foi utilizado o motor gráfico Ogre3D [OGRE3D, 2008], 

juntamente com a biblioteca de criação de interface gráficas Cegui [CEGUI, 2008], mais a 

biblioteca para tratamento de sons Fmod [FMOD, 2008] e a biblioteca de implementação de 

colisão e aplicação de física, PhysX [PHYSX, 2008], conforme Damasceno et al (2008). 

Além do jogo educacional Revolta da Cabanagem ter seus objetivos pedagógicos bem 

definidos e tentar promover um resgate desse fato histórico para a história do Pará e também 

do Brasil, sua escolha nessa pesquisa se deu através de diálogos com o professor de história, 

Erahsto Felício. Nos encontros, analisou-se a proposta de estudo, os objetivos pedagógicos do 

jogo e o perfil da turma.  

Ainda pode-se destacar a possibilidade de, ao aplicar esse jogo em um local longe da 

realidade onde a história aconteceu, despertar nos estudantes o interesse por outras culturas, 

fazendo-os conhecer e refletir sobre diferentes vivências, costumes e histórias. Ou seja, apesar 

de o objetivo real dessa pesquisa não ser promover aproximação entre os estudantes do IFBA 

com outras histórias e culturas, vê-se, através de jogos, a possibilidade desses conhecerem sobre 

outros povos, combatendo intolerâncias e preconceitos tão presentes atualmente. 

O tipo de avaliação determinado para essa pesquisa foi a avaliação qualitativa do objeto 

avaliado. Entretanto, foram incluídas nesse trabalho, abordagem quantitativa, a qual “explora 

as características e situações de que dados numéricos podem ser obtidos e faz uso da 

mensuração e estatísticas”. Quanto a abordagem a qualitativa, têm-se como aquela que “explora 

as características dos indivíduos e cenários que não podem ser facilmente descritos 

numericamente. O dado é frequentemente verbal e é coletado pela observação, descrição e 

gravação”. (MOREIRA E CALEFFE, 2008, p.79) 

Essas duas abordagens podem ser usadas no mesmo estudo, conforme ressaltam os 

mesmos autores (2008, p. 73). Nessa mesma direção, Fazenda, ao tratar dos novos enfoques da 

pesquisa educacional, destaca que:  

 

                                                           
2 Disponível para download em: http://www.larv.ufpa.br/?r=jogo_cabanagem, Acesso em: 05 de novembro de 

2017. 

http://www.larv.ufpa.br/?r=jogo_cabanagem
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[...]trata-se de um "continuum", que se estende do convencional ao não convencional, 

não havendo um ponto que separe nitidamente uma coisa de outra. Além disso, o 

convencional e o não convencional podem coexistir numa mesma pesquisa; não se 

repelem nem se contradizem. (FAZENDA, 2010, p.136). 

 

A avaliação dos elementos dos jogos digitais no jogo da Cabanagem foi realizada por 

20 alunos do terceiro ano, da turma 83633, do curso Integrado de Informática do Instituto 

Federal da Bahia, campus Valença, através de uma parceria com o professor Ms. Erahsto Felício 

de Sousa no desenvolvimento de uma oficina de História. A escolha dos alunos para fazer essa 

avaliação é embasada nos estudos de Nascimento (2008, p. 133), que “destaca a importância 

do indivíduo como intérprete do mundo o que rodeia”. Portanto, para este mesmo autor, 

“compreendê-lo é essencial que sejam desenvolvidos métodos de pesquisa que priorizem o 

ponto de vista dos indivíduos”.  

Se os jogos educacionais são desenvolvidos para os alunos, então levar estes para avaliá-

los é uma ótima forma de trazer melhorias para o jogo; e, com essas melhorias garantir que os 

mesmos joguem e aprendem de forma prazerosa. Nesse sentido, essa pesquisa se diferencia de 

outras já realizadas sobre o Jogo da Cabanagem por ter os alunos jogando e avaliando o jogo, 

seu enredo, aspectos gráficos, jogabilidade, sons e até bugs e erros. 

Alguns trabalhos sobre esse mesmo jogo, como por exemplo o desenvolvido por 

Damasceno (2008), objetivou apresentar como o roteiro foi construído e sua base 

historiográfica, o trabalho de Filho (2008) descreve o processo de elaboração do jogo 

destacando os aspectos educacionais e lúdicos. Já o estudo de Neto (2009), aborda técnicas de 

criação de modelos tridimensionais utilizados em jogos eletrônicos educativos. 

As informações nessa pesquisa foram recolhidas através de técnicas de pesquisa de 

trabalhos científicos. Sobre técnicas de pesquisa Marconi e Lakatos (2010) dizem que: 

 

Técnica é um conjunto de preceitos ou processos de que se serve uma ciência ou arte; 

é a habilidade para usar esses preceitos ou normas, a parte prática. Toda ciência utiliza 

inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos. (MARCONI E LAKATOS, 2010, 

p. 157). 

 

Desta forma, adotamos como técnica de pesquisa oficinas, o uso de questionários, 

roteiro de observação e entrevista não estruturada. A fim de preservar o anonimato dos 

participantes, nesse trabalho as falas dos alunos são apresentadas pelas iniciais do seu nome e 

sobrenome, juntamente com as respectivas idades. 
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Finalizando os primeiros passos para uma pesquisa de avaliação definida por 

Nascimento (2008), os instrumentos de medida foram definidos com base nas propostas de 

avaliação de jogos digitais: GameFlow e LORI (Learning Object Review Instrument). 

Segundo Medeiros e Schimiguel (2012), o GameFlow é uma proposta de avaliação de 

jogos eletrônicos no qual são observados os seguintes critérios:  

 

Concentração: jogos devem exigir concentração; [...]; Controle: O jogador deve ter 

sensação de controle sobre suas ações no jogo; Objetivos Claros: Jogos devem 

fornecer metas claras ao jogador; Feedback: o jogador deve receber feedback 

adequado em momentos apropriados; Imersão: o jogador deve ter envolvimento 

profundo; e Interação Social: jogos devem apoiar e criar oportunidades de interação 

social. (MEDEIROS e SCHIMIGUEL, 2012, p. 3, grifos do autor). 

 

Já o LORI, é definido (Ibid. p. 3) como “qualquer entidade que possa ser utilizada, 

reutilizada ou referenciada durante o aprendizado suportado por tecnologias”. Os critérios de 

avaliação LORI são: 

 

Qualidade do conteúdo: Veracidade e apresentação equilibrada das ideias com nível 

apropriado de detalhes; [...] Motivação: Capacidade de motivar o interesse; Design 

da apresentação: Referente à informação visual; Acessibilidade: facilidade do 

acesso independente de plataforma; Reusabilidade: habilidade para usar em 

diferentes contextos [...]. (Ibid., 2012, p. 3). 
 

Após analisados e seguidos os passos iniciais para execução da pesquisa de avaliação, 

iniciou-se o processo de leituras e considerações sobre o tema da investigação e assuntos 

correlatos. Partindo em seguida para a oficina, em que parte significativa dos dados foram 

colhidos, posteriormente analisados e refletidos.  
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3. LUDICIDADE E JOGOS 

 

Entre as muitas atividades que o homem realiza, o ato jogar é uma das mais comuns e 

antigas, sendo o jogo um elemento que pode ser verificado entre vários povos, culturas, lugares 

e tempos. Portanto, percebe-se que o ser humano tem uma disposição natural para esse ato. 

O filósofo e historiador Johan Huizinga é um dos principais e mais conceituados autores 

que falam sobre o tema de ludicidade3 e jogos; sendo que através da sua obra Homus Ludens 

(lançado em 1938), apresenta o lúdico com uma função fundamental na formação cultural e de 

uma sociedade, além de listar as características dos jogos e dos jogadores. Mas não é limitada 

apenas a isso, nessa mesma obra o autor ainda afirma que o ato de jogar é tão primário e 

essencial na vida do homem quanto o raciocinar (que o caracteriza como homo sapiens) ou 

fabricar objetos (trazendo para o homem o termo homo faber), introduzindo a expressão de 

homo ludens para também designar nossa espécie. 

Quanto a formação cultural, Mattar (2010, p. 32), em acordo com Huizinga (2012), 

afirma que jogar é uma “atividade profundamente social e que as pessoas aprendem novas 

formas de identidades, novas formas de interação social e novos valores através deles”. Moita 

(2007, p. 16), em conformidade com os outros dois, destaca que o jogo é “elemento da cultura 

humana, retransmissor e ao mesmo tempo recriador desta e, principalmente, encerrando sem si 

mesmo sua significação”, além dele ser uma “possibilidade de exercício da criatividade 

humana”. 

Apesar de Huizinga (2012) não apresentar no seu livro uma definição clara e certa de 

jogo – como ele mesmo pontua, "devemos, portanto, limitar-nos ao seguinte: o jogo é uma 

função da vida, mas não é passível de definição exata em termos lógicos, biológicos ou estéticos 

(Ibid., 2012, p. 10). Ele aponta algumas características que estão presentes em todas as 

atividades, conjuntas ou isoladas, com ou sem auxílio de algum objeto e podem ser consideradas 

um jogo. Entre elas destacam-se a liberdade, a evasão da vida "real", o isolamento e limitações. 

Toma-se base nesse momento o mesmo autor e obra para falar sobre as características 

gerais dos jogos. Para ele, a primeira característica é a liberdade de jogar ou não; o jogo nunca 

deve ser forçado, este deve ser a própria liberdade. A segunda, trata da evasão da vida "real". 

Assim, jogar para o referido autor possibilita as pessoas estarem temporariamente em uma 

esfera de atividade com orientação própria. Nesse mesmo sentido, Moita (2007) diz que o jogo 

                                                           
3 Huizinga (2012) apresenta o termo ludicidade de forma ampla, sendo qualquer ato de brincar, encenar, jogar, 

tocar, etc. 
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é uma atividade livre e voluntária: não é vida corrente, nem vida real, é como se fosse um 

intervalo em nossa vida cotidiana. 

Através da experiência com a aplicação do jogo da Cabanagem verificou-se que o livre 

arbítrio em jogar durante a pesquisa foi fundamental para o desenvolvimento de experiências e 

significados pessoais para cada aluno. 

Já a terceira característica diz respeito ao isolamento e limitação, tanto temporal quanto 

espacial, que o jogo traz. "O jogo inicia-se e, em um determinado tempo, "acabou". Joga-se até 

que se chegue a um certo fim. "e há, diretamente ligada à sua limitação no tempo, uma outra 

característica interessante do jogo, a de se fixar imediatamente como fenômeno cultural. Mesmo 

depois de o jogo ter chegado ao fim, ele permanece como uma criação nova do espírito, um 

tesouro a ser conservado pela memória." E sobre a limitação do espaço, Huizinga (2012) ainda 

diz que "todo jogo se processa e existe no interior de um campo previamente delimitado, de 

maneira material ou imaginária, deliberada ou espontânea". (Ibid., 2012, p. 12-13). 

"Ordem é ordem" é a quarta característica de um jogo, sendo essa, dentro do domínio 

do jogo uma ordem específica e absoluta; ou seja, o jogo cria ordem. O jogo exige obediência 

aos "acordos" ou regras definidas. A capacidade de tornar-se outro é a quinta característica geral 

dos jogos. "O indivíduo, disfarçado ou mascarado, desempenha um papel como se fosse outra 

pessoa, ou melhor, é outra pessoa". (Ibid., 2012, p. 16). Para Moita (2007), esse ato constitui 

um sistema de regras que impõem uma determinada ordem às formas socialmente produzidas. 

Isso significa que ele detém um sistema de relações e obrigações, cuja principal característica 

é a tomada de decisões daquele jogador, além de ser inquietante, gratuito e alegre. 

Segundo Huizinga (2012), o jogo tem duas qualidades fundamentais: a repetição e o 

respeito as regras. A possibilidade de repetir o jogo ao "findá-lo" possibilita que novas 

experiências sejam alcançadas e novas opções de escolha sejam tomadas. O "respeito as regras" 

refere-se a obedecer ao que "vale e não vale" dentro do jogo. No jogo vários acertos 

condicionam o jogador a perceber padrões. Já o erro permite que ele tente novas possibilidade, 

tudo isso de forma segura e divertida. 

Em síntese temos que: 

 

Numa tentativa de resumir as características formais do jogo, poderíamos considerá-

lo uma atividade livre, conscientemente tomada como "não-séria" e exterior à vida 

habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa ou 

total. É uma atividade desligada de todo e qualquer material, com a qual não se pode 

obter qualquer lucro, praticada dentro dos limites espaciais e temporais próprios, 

segundo uma certa ordem e certas regras. Promove a formação de grupos sociais com 

tendência a rodearem-se de segredo e a sublinharem sua diferença em relação ao resto 



19 
 

do mundo por meio de disfarces ou outros meios semelhantes." (Huizinga, 2012 p. 

16). 

 

Entre as muitas possibilidades ou tipo de jogos existentes, como por exemplo os jogos 

de mesa, dados, perícia, sorte, esportivos, etc., temos os jogos construídos para suportes 

tecnológicos eletrônicos ou computacionais – jogos computacionais, segundo Santaella e 

Feitoza (2009). 

Porém, existem diversas outras expressões relacionadas a jogos de computadores, 

consoles, Smartphones ou Tablets. Essas expressões, quando não estão bem definidas, muitas 

vezes se confundem ou são usadas como sinônimos, trazendo dúvidas ou ambiguidades aos 

termos. As expressões mais comuns e que podem gerar dúvidas quando utilizadas são: jogos 

eletrônicos, jogos digitais e games. 

Segundo Alves (2008), os termos jogos eletrônicos e jogos digitais se distinguem e são 

utilizados para separar dois grupos de jogos. Para ela, a expressão jogos digitais é utilizada para 

referenciar jogos que apresentam “ambientes em duas dimensões e narrativas mais simples”; e 

os jogos eletrônicos são aqueles “comercializados e que apresentam narrativas mais complexas, 

com níveis de interatividade, jogabilidade e realismo das imagens mais significativos, 

garantindo ao jogador maior imersão no ambiente do jogo”. 

Já Lucchese e Ribeiro (2009), não falam em separação entre os termos, jogos eletrônicos 

e jogos digitais, mas, sim uma complementação entre eles. Para esse autor, o jogo eletrônico é 

uma definição mais ampla de quando se usa um aparato tecnológico para uma “atividade lúdica, 

na qual ações e decisões resultam numa condição final e essas são limitadas por um conjunto 

de regras e por um universo, que no contexto dos jogos digitais, são regidos por um programa 

de computador”.  

Sendo assim, levando em consideração a forma geral em que os jogos encontrados em 

computadores, consoles e celulares são tratados nessa pesquisa - não se debruçando sobre suas 

especificidades ou gerações –, neste trabalho, será adotado a definição de Lucchese e Ribeiro 

(2009) sobre jogos digitais e jogos eletrônicos; sendo esses termos aqui usados como sinônimos 

em alguns momentos. Já, o termo game, quando aqui apresentado, terá seu significado baseado 

nos estudos de Witt (2011, p. 3). Este, vê o “game como uma atividade mais ligada à 

meritocracia e competição” baseada em atividades lúdicas regidas por um programa de 

computador. 

Desta forma, Moita (2007) pontua que: 
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Os games, embora com algumas semelhanças, em sua elaboração, com os jogos 

tradicionais, permitem para além da possibilidade de simulação, de movimento, de 

efeitos sonoros em sua utilização corriqueira, uma interação com uma nova 

linguagem, oriunda do surgimento e do desenvolvimento das tecnologias digitais, da 

transformação do computador em aparato de comunicação e da convergência das 

mídias. Proporciona, assim novas formas de sentir, pensar, agir e interagir. (MOITA, 

2007, p. 21). 

 

Portanto, percebe que essa nova e cada vez mais sofisticada forma de jogar além de 

atrair e fascinar meninos e meninas das mais variadas idades, tem proporcionado novas 

experiências e sensações, provocados pelo movimento, dinamismo visual, existência de efeito 

sonoros, possibilidade de simulação e participação ativa dos jogadores, juntamente com acesso 

repetido, que permite ao jogador voltar a jogar sempre que tiver vontade (Ibid., 2007). Ressalta-

se que essas discussões serão tratadas posteriormente ao longo dos demais capítulos.  
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3.1. JOGOS EDUCACIONAIS 

 

Com um crescente interesse de estudos e desenvolvimento em jogos eletrônicos por 

parte dos profissionais em educação, uma nova expressão chamada Jogos Educacionais 

começou a ser utilizada no campo educacional, referindo-se especificamente a jogos destinados 

a fins pedagógicos, ou seja, ensinar algum conteúdo ou habilidades para um determinado 

público (LUCCHESE E RIBEIRO, 2009, p. 8). 

Nesse mesmo sentido, Tauroco et al (2004) afirma que jogos educacionais são todas 

aplicações que podem ser utilizadas para um objetivo educacional e estão pedagogicamente 

embasadas. Por outro lado, Alves (2008, p. 7) defende que “qualquer jogo pode ser utilizado 

no espaço pedagógico não existindo uma dicotomia entre jogos eletrônicos para entretenimento 

e jogos eletrônicos para educação”. Já Falkembach (2006, p. 1) defende que “os jogos 

educacionais computadorizados são software que apresentam conteúdo e atividades práticas 

com objetivos pedagógicos baseados no lazer e diversão”. 

Ao falar sobre jogos e educação, sobre o caráter lúdico, Moita (2007) ainda acrescenta 

que: 

 

A dimensão lúdica desses jogos facilita o interesse e a motivação pela sua utilização, 

proporcionando o exercício do raciocínio, quando é necessária a resolução de um 

enigma ou problema para se alcançar a solução. [...] a necessidade de resolução do 

conflito que os jogos promovem e facilitam o desenvolvimento cognitivo. (MOITA, 

2007, p. 35). 

 

Desta forma, percebe-se que através dos jogos conteúdos podem ser transmitidos aos 

alunos, de modo que aprendam de forma efetiva. Porém, vale ressaltar que através dos jogos as 

pessoas podem desenvolver também habilidades, o que é fundamental para as demandas sociais, 

econômicas, profissionais e políticas do mundo atual.  

Sobre as habilidades desenvolvidas através de jogos, Mattar (2010) diz que: 

 

Por meio dos videogames as crianças aprendem, por exemplo, a brincar com 

identidades, assumindo e construindo diferentes personalidades virtuais. Em muitos 

casos, essas personalidades envolvem a identidade de solucionador de problemas, 

mediante a qual a criança aprende a lidar com erros de uma forma mais dinâmica e 

interativa do que ocorre na escola. [...] o que contribuiria para o desenvolvimento do 

senso crítico da criança. (MATTAR, 2010, p.31). 

 

Contudo, apesar das propostas de jogos educacionais existentes e do potencial dessa 

ferramenta, percebe-se o quão distante esses se encontram dos outros jogos digitais de forma 

geral. Diferentemente dos jogos digitais comercializados que são muito atrativos e recebem 
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grandes investimentos das empresas, os jogos educacionais ainda têm pouco investimento 

financeiro, além de poucos (mas crescente) pesquisadores e desenvolvedores interessados em 

criar bons e interessantes jogos com finalidades pedagógicas (MATTAR, 2010).  

Enquanto os jogos educacionais ainda tentam ganhar um espaço entre o público de 

alunos jogadores, os jogos digitais comerciais atraem cada vez mais pessoas. Apostando em 

gráficos que muito se aproximam da realidade, efeitos sonoros que imergem os jogadores no 

mundo virtual e, sobretudo, trazendo enredos e histórias fascinantes, os jogos eletrônicos têm 

ganhado novos adeptos muito facilmente, assim pontuam Santaella e Feitoza (2009). Em uma 

lista4 feita pela IGN Brasil5 com os 10 (dez) melhores jogos do primeiro semestre de 2017, 

destacam-se The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Nier. Segundo o IGN Brasil, esses jogos 

não ganham distinção apenas pelos ótimos gráficos e trilha sonora apresentadas, mas 

principalmente pelos desafios proporcionados aos usuários e pela história envolvente que 

trazem. Um bom enredo que envolve e chama a atenção dos jogadores, desde as fases iniciais 

também está aliado ao sucesso dos jogos (SANTAELLA E FEITOZA, 2009). Outros dois jogos 

eletrônicos comerciais de grande sucesso e que sempre estiveram em alta entre os jogadores de 

videogames é Call of Duty e Medal of Honor, que combinam os elementos de áudio, vídeo, 

desafios e boa jogabilidade com fatos e momentos históricos da 2ª guerra mundial como 

narrativa para o jogo – um “casamento” que deu muito certo. 

Em vista disso, os desenvolvedores e profissionais da educação precisam trabalhar 

juntos de modo a criar jogos educacionais tão fascinantes quanto os jogos comerciais, mas com 

o diferencial pedagógico de efetivo. Além de um trabalho contínuo de melhoria dos jogos 

educacionais já existentes. 

  

                                                           
4 http://br.ign.com/lista/50591/feature/os-10-melhores-games-do-primeiro-semestre-de-2017, Acesso em: 05 de 

novembro de 2017. 
5 IGN Brasil maior site de games para Xbox, PS3, PS4, PC, Wii U, Nintendo 3DS, PS Vita, iPhone e Android, 

com reviews, notícias, previews e vídeo. 

http://br.ign.com/lista/50591/feature/os-10-melhores-games-do-primeiro-semestre-de-2017


23 
 

3.2.NATIVOS DIGITAIS 

 

Ao olhar ao mundo ao redor, a forma com que as pessoas trabalham, se comunicam, se 

divertem, estudam, compram; enfim, ao observar o jeito que as pessoas vivem hoje em dia, 

podemos dizer, empiricamente, que dois elementos são bastante presentes dessas atividades: o 

computador6 e a Internet. 

As pessoas se tornam cada vez mais ligadas e dependentes dessas tecnologias, de forma 

que viver sem elas é como andar na “contramão do mundo”. Até mesmo os mais conservadores 

e relutantes em algum momento tendem a ceder aos benefícios tecnológicos oferecidos no 

mundo moderno. 

Vale ressaltar que a influência tecnológica na vida dos homens não está limitada apenas 

as ações de trabalho, estudo ou lazer, de forma restrita. Como Moita (2007) fala, as tecnologias 

digitais trouxeram mudanças econômica e, sobretudo, mudanças sociais, no qual grupos e 

comunidades (não se limitando mais ao mundo virtual) são formadas por gostos, religiões, 

tendências, crenças, empatia ou interesses, de modo a influenciar na conduta e comportamento 

das pessoas. 

Mas nem sempre foi assim. Os computadores foram inseridos em nossa sociedade na 

década de oitenta, e hoje com pouco mais de 30 anos, a presença de computadores nos lares 

tomou grandes proporções. Já a Internet foi criada nos anos 90 e se popularizou no início dos 

anos 2000, sendo hoje uma rede mundial que conecta pessoas e coisas com velocidades sem 

precedentes na história da humanidade. Possivelmente, com Internet, os conceitos de lugar, 

tempo e distância podem ganhar novos significados. 

Diante dessa realidade, alguns teóricos classificaram dois grandes grupos de pessoas: os 

que nasceram antes da inserção dos computadores e Internet na nossa sociedade e os que 

nasceram imersos nesse mundo de tecnologia. 

Nesse sentido, Mattar (2010), esclarece os conceitos de nativos e imigrantes digitais 

desenvolvido pelo escritor norte americano Marc Prensky no ano de 2001. Mattar diz que: 

 

Os nativos digitais são aqueles já nasceram e cresceram na era da tecnologia, enquanto os 

imigrantes digitais nasceram na era analógica, tendo migrado para o mundo digital somente 

durante a vida adulta. Naturalmente, esses dois grupos de pessoas pensam e processam 

informações de modo diferente. (MATTAR, 2010, p.10, grifos do autor). 

 

                                                           
6 Aqui termo computador está se referindo de forma geral a qualquer máquina destinada ao processamento de 

dados, capaz de obedecer a instruções que visam produzir certas transformações nesses dados para alcançar um 

fim determinado, por exemplo Computadores pessoais, Tablets, SmartPhones, etc. 



24 
 

Hoje em dia esses dois grupos vivem e compartilham dos mesmos aparatos 

tecnológicos, mas interagem com eles de forma distinta, pois, conforme Mattar (2010), eles 

“processam informações de modo diferente”. Os imigrantes digitais aprenderam e se adaptaram 

a viver com os novos possíveis significados de lugar, tempo e distância, tendo que abstrair e 

aceitar essa nova forma de vida; enquanto que os nativos digitais já nasceram nesse meio, sem 

necessidade de reestruturar sua forma de pensamento, para eles o mundo digital é muito natural 

e comum. 

Atualmente, os alunos das escolas fundamentais e médias são nativos digitais. “Nossos 

alunos mudaram radicalmente e são hoje falantes nativos da linguagem digital dos 

computadores, videogames e Internet; já os imigrantes digitais têm “sotaque” quando usam essa 

linguagem. (Ibid., 2010, p. 10). 

A forma com a qual os alunos nativos digitais recebem, processam e transmitem 

informações são diferentes dos estrangeiros. Não se trata apenas da velocidade praticamente 

instantânea que as mensagens são enviadas e recebidas, mas também se trata das múltiplas 

mídias usadas: vídeos, chats, áudios, insolados ou em conjuntos, que dão um novo significado 

para as mensagens; se trata das muitas plataformas disponíveis: computadores, notebooks, 

Tablets, Smartphones, Consoles de videogames, SmartsTv’s; se trata até mesmo da forma de 

avaliar, concordar ou discordar das opiniões alheias, que passam a ser através de formulários 

online, sistema de reputação online, “likes”, “deslikes”, “reações” e compartilhamento; Se trata 

também de como jogam, não mais sozinho, mas sim em grupos. E acima de tudo, se trata de 

como aprendem, “pois sabem que, no momento em que quiserem aprender, existem ferramentas 

disponíveis para ajudá-los” (MATTAR, 2010, p.10). 

Notadamente o perfil dos jovens mudou, hoje eles são muito digitais e conectados. Eles 

dedicam longas horas do seu dia para jogar, assistir ou explorar conteúdos diversos na Internet 

o que os levam a diferentes e novas experiências e sensações. Logo, “diferentes experiências e 

resultam em diferentes estruturas cerebrais. O cérebro dos nossos alunos mudou fisicamente. 

Processos lineares retardam o aprendizado dessa nova geração, que possui mentes 

hipertextuais”. (Ibid., 2010, p. 11).  

Sendo assim, percebe-se uma dicotomia entre os alunos de hoje em dia, que são nativos 

digitais e os professores, imigrantes digitais. Esses últimos falam uma linguagem desatualizada, 

uma linguagem pré-digital, e, conforme Mattar (2010), estão se esforçando para ensinar a um 

grupo que fala uma linguagem completamente nova. 
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Alunos nativos digitais estão acostumados a receber informações mais rapidamente 

do que seus professores imigrantes digitais sabem transmitir. Imigrantes preferem 

textos a imagens; já os nativos, ao contrário, preferem imagens a textos. Os imigrantes 

preferem as coisas em ordem, enquanto os nativos relacionam-se com a informação 

de maneira aleatória. Os imigrantes estão acostumados com uma coisa por vez, ao 

passo que os nativos são multitarefas. Os imigrantes aprenderam de modo lento, passo 

a passo, uma coisa por vez, individualmente e, acima de tudo, seriamente. (MATTAR, 

2010, p. 10). 

 

Tendo em vista que os alunos, nativos digitais, aprendem de forma diferente, e que os 

professores em sua maioria são imigrantes nesse mundo altamente tecnológico, Ibid. (2010, p. 

11) diz que “um dos maiores desafios para educar nativos digitais é encontrar meios para incluir 

reflexão e senso crítico em seu aprendizado”. 

Para Alves (2008), existe uma separação clara entre os adultos e os jovens na perspectiva 

de um mundo tecnológico; mas para ela, mesmo não sendo oriundos do mundo digital, os 

imigrantes digitais podem “ressignificar sua forma de estar no mundo”. Isso se dá devido ao 

fato de os computadores oferecerem “coisas diferentes a pessoas diferentes”. 

Nesse mesmo pensamento, ao falar dessa nova forma de pensar, relacionar e se 

comportar a mesma autora diz que: 

 

Esta cultura se caracteriza por formas de pensamento não-lineares, que envolvem 

negociações, abrem caminhos para diferentes estilos cognitivos e emocionais; 

arrastam os adultos criados em uma outra lógica a percorrer estas novas trilhas, a 

participar das suas metamorfoses virtuais, a escolher diferentes personagens, avatares, 

a ressignificar a sua forma de estar no mundo, tendo em vista que a interação com os 

computadores facilita o “pluralismo nos estilos de sua utilização. (ALVES, 2008, p. 

5). 

 

Dessa forma, apesar da diferença em pensar, agir, interagir frente ao mundo, entre os 

nascidos antes da ascensão tecnológica digital e os oriundos do “berço digital”, existe a 

possibilidade de mútua colaboração entre ambos. 

Diante desse contexto, cabe também as escolas, aos gestores, aos pedagogos e, 

sobretudo, aos professores, compreenderem e aceitarem que o público da escola mudou. “Os 

alunos de hoje não são mais as pessoas as quais nossos sistemas educacionais foram projetados, 

em virtude disso a escola tem ensinado habilidades do passado” (MATTAR, 2010, p. 11). 

Enfim, esta discussão será aprofundada na análise dos dados, sobre a experiência nas oficinas. 
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4. O ENSINO DE HISTÓRIA 

 

A realidade atual do ensino de História na educação brasileira é marcada por dúvidas e 

questionamento dos alunos quanto a relevância desses conteúdos para sua vida futura e, 

conforme Alves e Rosa (2016) dizem, os estudantes e alguns professores ainda acreditam que 

“passado é passado e não interfere no presente ou no futuro”. Contudo, diálogos e debates 

levantados por professores e alunos, ajudam a refletir sobre o conhecimento histórico e auxiliam 

a compreender e aceitar o quão importante são esses saberes nas escolas e para a sociedade em 

geral.  

Tendo em vista que “História significa lidar com a sociedade, objeto dinâmico e em 

constante transformação”, como ressaltado por Fenelon (1982), busca-se aqui conhecer um 

pouco sobre como espera-se desenvolver esse componente curricular, os objetivos que se 

esperam alcançar ao lecionar essa disciplina, bem como compreender algumas competências e 

habilidades que se almeja desenvolver nos alunos, além de conhecer a realidade, as dificuldades 

e os desafios do ensino dessa disciplina. 

O componente curricular de História é previsto pela Lei de Diretrizes e Base – Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996 – como obrigatória nos estabelecimentos de ensino 

fundamental e de ensino médio, públicos e privados. Neste sentido, Karnal  et al (2013) defende 

que este saber histórico é essencial na sala de aula. 

 Segundo Nadai (1992), ensino de História é constante no currículo da escola elementar 

desde a constituição do Estado brasileiro. Contudo, no princípio o ensino se limitava a 

transmissão de conhecimentos religiosos que objetivavam catequisar os índios e escravos 

negros da época. Propagar as crenças católicas era uma forma de controlar o povo e fazer 

sobrepor a cultura portuguesa sobre as demais. 

 Ao longo dos anos o ensino de História passou por vários olhares e objetivos diferentes, 

e hoje ao transmitir conhecimentos históricos espera-se que os alunos compreendam a si 

mesmo, a sua realidade e a dos outros, posicione-se e faça escolhas agindo criteriosamente. 

Além do mais, ensinar História tem um papel social significativo, pois leva o indivíduo a uma 

análise crítica de quem ele é em meio a sociedade. Desta forma, Karnal et al (2013) destaca que 

um dos importantes objetivos de história é estimular a autonomia de pensamento e a capacidade 

de reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a época e o lugar nos quais vivem. 

De forma geral, as propostas de competências e habilidades a serem desenvolvidas nos 

alunos de História são apresentadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para o 
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Ensino Fundamental e aprovada neste ano, no sentido de favorecer e aprimorar das capacidades 

de aplicar o conhecimento adquirido em situações reais do dia a dia. Entre essas competências 

e habilidades destacam-se: descrever e distinguir papeis sociais e suas responsabilidades; 

identificar diferenças entre ambientes, reconhecendo as especificidades dos hábitos e as regras 

que os regem; selecionar situações que remetam à percepção de mudança, pertencimento e 

memória; selecionar e comparar criteriosamente objetos e documentos; identificar e organizar, 

temporalmente, fatos da vida; analisar a sociedade em que vivem, a existência ou não de 

mudanças associadas; comparar pontos de vistas sobre temas que impactam a vida cotidianas. 

Conforme apresentado, percebe-se que se aspira desenvolver no aluno muito mais do 

que a memorização de nomes, datas e acontecimentos, mas sim levá-lo a uma aprendizagem 

significativa do saber histórico. Apesar dos textos da BNCC ainda se referirem apenas ao ensino 

fundamental, percebe-se que para o ensino médio as propostas serão nesse mesmo sentido, visto 

que se almeja um desenvolvimento dos alunos de modo a atender as novas demandas existentes 

no mundo. 

Nesse sentido, Giacomoni e Pereira (2013) destacam alguns critérios para que se 

estabeleça uma aprendizagem significativa em História. Sobre esses critérios esses autores 

dizem que: o estudo dessa disciplina “serve para modificar, de alguma forma, impressões e 

opiniões que o indivíduo tem a respeito da situação presente”; há necessidade de estabelecer 

numerosas relações a partir de um assunto estudado de forma a criar várias conexões com outros 

assuntos; deve-se operar com conceitos e nomeações levando em consideração a idade dos 

alunos, suas experiências culturais e os temas já estudados anteriormente, não somente na 

disciplina de história; a aprendizagem significativa fica assegurada “quando lidamos com 

diversidade de fontes de leitura e pesquisa” e essa não pode ser apenas para leitura e cópia; e, 

por fim, “dar sentido de funcionalidades” do que foi aprendido. Em síntese, e não objetivando 

esgotar a discussão sobre o assunto, Giacomoni e Pereira (2013) afirmam que o 

desenvolvimento das competências e habilidades trazem uma aprendizagem significativa para 

os alunos quando estes apresentam: domínio da leitura e da escrita; capacidade de fazer cálculos 

e de resolver problemas; capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações; 

capacidade de compreender e atuar em seu entorno social; competência para receber 

criticamente os meios de comunicação; capacidade para localizar, acessar e usar melhor a 

informação acumulada; capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo e capacidade de 

aprender a aprender. (Ibid., 2013, p. 61). 
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Porém, apesar das propostas de ensino e aprendizagem da disciplina de História serem 

bem definidas, esse componente curricular reflete algumas dificuldades da educação brasileira, 

tornando o ensino muitas vezes um desafio. 

Karnal et al (2013), é mais uma vez esclarecedor. Ele chama atenção para as dificuldades 

em levar os alunos a compreenderem que o que é ensinado nas aulas, é de fato necessário, 

principalmente para o exercício da sua cidadania. Já Alves e Rosa (2016), acreditam que, além 

da falta de inovação na forma de transmitir o conhecimento histórico, uma possível causa para 

o desinteresse dos alunos se dê pela forma que as aulas são conduzidas, tendo em base os 

“currículos que privilegiavam as matérias técnicas em detrimento das disciplinas que analisam 

o campo social”. Entretanto, vislumbra-se uma mudança nesse sentido, visto que há uma nova 

proposta de currículo através da BNCC que norteará as ações pedagógicas dos componentes 

curriculares em todo o Estado brasileiro.  

Reunindo as ideias de Silva e Fonseca (2010) mais os pensamentos de Karnal et al 

(2013), têm-se que o grande desafio que se apresenta neste novo milênio é adequar o olhar do 

professor às exigências do mundo real e assegurar o ensino-aprendizagem que seja uma 

experiência gratificante para professores e alunos nas diferentes realidades escolares. 

Portanto, deve-se ter o cuidado para que o ensino de História não se apresente nas aulas 

pronto e acabado, cheio de verdades absolutas, em uma sucessão linear e meramente 

cronológica de fatos, como era outrora (FENELON, 1982); ou com excessiva exigência de 

memorização como destaca Nadai (1992); ou ainda que os saberes históricos não cheguem aos 

alunos de forma dissociada de sua realidade, de suas experiências e vivências, como salienta 

Karnal et al (2013). Mas que se preze por um ensino que transmita aos discentes que eles, como 

seres dotados de capacidade de mudança própria e do meio, devem entender seus próprios 

comportamentos e de outros como fruto de sua historicidade.  
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4.1.ENSINO DE HISTÓRIA ATRAVÉS DE JOGOS EDUCACIONAIS 

 

Analisando o cenário geral do ensino de História, os objetivos propostos por esse 

componente curricular, as dificuldades encontradas nas salas de aula e as perspectivas para o 

ensino de História e, observando também as propostas de melhorias efetivas no ensino ao 

utilizar jogos educacionais como ferramentas auxiliadoras no processo transmissão de 

conteúdos, percebemos uma oportunidade de mudança real no ensino de História através de 

jogos educacionais. 

Frente a essa oportunidade, é necessário compreender como os professores de História 

podem usar as propostas de jogos, quais aspectos positivos e os cuidados necessários ao fazer 

uso dessa ferramenta e onde encontrar tais jogos educacionais. 

Segundo Mattar (2010), o professor, ao propor um jogo para suas aulas, deve assumir a 

posição de mediador, fazendo com que o mundo do jogo tenha um significado real na vida do 

aluno. Para esse autor, “eles terão de aperfeiçoar sua capacidade de conduzir discussões, em 

salas ou em plataformas. [...] o professor será visto cada vez mais como orientador de estudos”. 

(Ibid., 2010, p.52). 

O professor não deve criar novas regras além das já existentes no jogo e nem querer 

explicar, minuciosamente, para os alunos cada etapa ou critérios do jogo. Como Mattar (2010, 

p. 30) diz, além das regras poderem ser conhecidas durante o jogo, os “games são ‘escritos’ 

pelo jogador, não lidos”. O professor não deve interferir diretamente nas decisões do aluno 

jogador, mas fazê-lo refletir, ao final de cada fase ou ao final do jogo, sobre como o cenário, o 

fundo musical, o enredo, as regras e quaisquer outros elementos estão ligados com o assunto 

que o professor quer ensinar. 

Manter o aluno livre em suas decisões enquanto joga permite que ele explore e descubra 

de forma espontânea o que o jogo tem a oferecer, possibilitando uma autoaprendizagem e uma 

aprendizagem ativa. Para Huizinga (2012), a não obrigatoriedade, nesse sentido, é fundamental 

para que o jogador se sinta livre e motivado. 

 

Trata-se de uma ação de ensino da qual resulta a aprendizagem do estudante, 

superando o simples dizer do conteúdo por parte do professor, pois é sabido que na 

aula tradicional, que se encerra numa simples exposição de tópicos, somente há 

garantia da citada exposição, e nada se pode afirmar acerca da apreensão do conteúdo 

pelo aluno. Nesse sentido, ensino que provoque a aprendizagem, através das tarefas 

contínuas dos sujeitos, de tal forma que o processo interligue o aluno ao objeto de 

estudo e os coloque frente a frente. (ANASTASIOU, 2003, p. 3). 
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Após entender, de forma geral, a postura do professor ao propor um jogo educacional e 

os comportamentos esperados nos jogadores, é necessário compreender também que a 

aplicação do jogo educacional não deve está centrado apenas na transmissão de um 

conhecimento histórico isoladamente, mas que o professor deve experimentar suas 

possibilidades. Moita (2007) apresenta, entre outras, as seguintes possibilidades com jogos: 

permitir modos seguros de experimentar a realidade e explorar relações de diferentes ângulos. 

Nesse sentido, ao selecionar e aplicar um conteúdo a ser trabalhado com jogos, o 

professor pode levar o aluno a experimentar uma possível realidade que a história outrora vivida 

é diferente. Por exemplo: através de um jogo educacional o aluno pode explorar como seria a 

realidade do mundo atual se a Alemanha e seus aliados tivessem ganhado a Segunda Guerra 

Mundial. Nesse mundo fictício de vitória dos Nazistas na guerra, o aluno conheceria as 

possíveis relações geopolíticas existentes sobre o comando alemão, ele exploraria como poderia 

ser a situação socioeconômica da Europa, Estados Unidos e países asiáticos, bem como os 

países latinos americanos. Em uma outra possibilidade, os alunos, através de um jogo sobre o 

descobrimento do Brasil, por exemplo, poderiam controlar personagens tanto portugueses 

quanto indígenas, conhecendo interativamente sobre seus costumes, forma de viver, obter 

alimentos, vestir-se, suas crenças e muito mais. Como Mattar (2010, p. 23) afirma, “games 

permitem criar mundos virtuais em que podemos pensar de maneiras diferentes”. 

Dessa forma, “Importa tentar perceber quais são os conceitos que são imprescindíveis 

para que os alunos saídos da escola básica tenham uma formação histórica que os auxilie em 

sua vivência como cidadãos” (KARNAL et al., 2013, p. 41). Cabe ao professor a 

responsabilidade de conhecer e decidir quais abordagem ele que trabalhar para aquele conteúdo 

e aplicá-lo segundo o perfil da turma. 

 

Os professores devem pesquisar e escolher conteúdos para utilizar com seus alunos. 

Os professores devem produzir o que consideram importantes para o aprendizado dos 

seus alunos. Os professores devem ser responsáveis pelas escolhas das ferramentas e 

plataformas adequadas às necessidades dos seus alunos. [...] Os professores devem 

ser responsáveis por personalizar as atividades às necessidades e aos interesses dos 

alunos. (MATTAR, 2010, p. 52). 

 

Trazer essa ferramenta para o ensino de história acarreta em uma série de aspectos 

positivos, os quais valem ressaltar: a apresentação do assunto através de uma visão 

contextualizada dos fatos históricos, a motivação para o estudo da disciplina de História e a 

aprendizagem significativa dos conteúdos abordados. 
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É necessário aproximar os assuntos estudados para o contexto, para a realidade do aluno, 

levando-o a compreender que o recorte da história ali apresentado ainda tem uma influência, 

direta ou indireta, na vida dele e/ou de outras pessoas. Como a BNCC (2016, p. 347) propõe, 

“o que nos interessa é no conhecimento histórico perceber como os indivíduos construíram, 

com diferentes linguagens, suas narrações sobre o mundo em que viveram e vivem, suas 

instituições e organizações sociais. Nesse sentido, Mattar (2010) evidencia que com jogos 

educacionais nas aulas haverá uma ligação entre o assunto aprendido e vida real. 

 

Nos games epistêmicos não existe essa desconexão, pois, em vez de a pessoa aprender 

fatos, informações e teorias primeiro, para depois tentar aplica-los, os fatos, as 

informações e as teorias são aprendidos e lembrados porque foram necessários para 

jogar o game. (MATTAR, 2010, p. 23). 

 

O conteúdo proposto, o fato histórico, transmitido via jogo pode levar o aluno a uma 

conexão desse com a sua realidade, com seu dia a dia, com sua rotina, com o que ele vê na 

televisão, com o que ele ouve as pessoas falarem ou o que ele vê na Internet. Mas para isso, 

vale ressaltar que, o papel do professor é de suma importância. Como Karnal et al. (2013, p. 

39) lembra, os professores, ao escolherem o conteúdo, deve levar em consideração que ele deve 

estar em consonância com as problemáticas sociais marcantes em cada momento histórico. 

Nesse mesmo pensamento esse autor é mais uma vez esclarecedor dessa questão. Para 

ele, 

 

Quanto mais o aluno sentir a História como algo próximo dele, mais terá vontade de 

interagir com ela, não como uma coisa externa, distante, mas como uma prática que 

ele se sentirá qualificado e inclinado a exercer. O verdadeiro potencial transformador 

da História é a oportunidade que ela oferece de praticar a “inclusão histórica”. 

(KARNAL et al, 2013, p. 28). 

 

Vale lembrar que o jogo também é uma atividade social (HUIZINGA, 2012 p. 16), no 

qual jogadores interagem entre si. O compartilhamento de informações, as experiências e as 

vivências nos jogos são mais facilmente transmitidas entres os alunos jogadores, fazendo com 

que o aprendizado seja fortalecido e compartilhado, possibilitando novos significados e 

reflexões. Para Huizinga (2012), existe uma tendência de formação permanente de 

comunidades de jogadores, e elas se mantém até mesmo depois de o jogo ter acabado. Mattar 

(2010), diz ainda que ao jogar as “pessoas aprendem novas identidades, novas forma de 

interação social e novos valores”. 

Sobre a motivação em estudar e aprender história, temos que o ato de jogar por si é 

motivador. O ser humano tem uma pré-disposição natural para jogar, e nesse sentido, conforme 
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ainda esclarece Huizinga (2012), esse ato “transcende as necessidades imediatas da vida”; jogar 

atrai, estimula e “ultrapassa os limites da atividade puramente física ou biológica”. E no ato de 

jogar temos que “o jogo cria uma predisposição para se aprender”, diz Moita (2007, p. 18). 

De forma geral, até a palavra “jogar” atrai, chama atenção, desperta e mesmo fazendo 

parte do dia a dia das crianças, jovens e adultos, o jogo na sala de aula não é tão comum, o que 

faz com que essa expressão tenha efeito positivo e desperte interesse nos alunos. 

Em contrapartida, nota-se que no seu cotidiano, os alunos geralmente são expostos a 

diversas atividades atraentes, como a televisão, sites, vídeos do Youtube, Facebook, WhatsApp 

e até mesmo os jogos (no sentido mais amplo da palavra). As pessoas gastam muitas horas do 

seu dia com as atividades acima citadas, porém ao chegar nas escolas lhes são apresentadas às 

aulas tradicionais e expositivas de história, nada desafiadoras e muitas vezes tediosas 

(KARNAL et al, 2013, p. 58). Aulas que muitas vezes requerem que os alunos sejam apenas 

agentes passivos do processo. Além de que, geralmente, os saberes, ideias, valores e atitudes 

dos alunos são ignorados nesse processo. Não se leva em consideração que “a consciência 

histórica do aluno começa a ser formada antes mesmo do processo de escolarização e se 

prolonga no decorrer da vida, fora da escola, em diferentes espaços [...]” (SILVA E FONSECA, 

2010, p. 20).  

Mas ao jogar, o aluno toma uma posição ativa, como dizem Giacomoni e Pereira (2013): 

 

Uma vez que o jogo pressupõe uma entrega ao movimento absoluto da brincadeira e 

que jogar implica um deslocamento. Um deslocamento do espaço, da ordem, das 

medidas, dos horários, das imposições disciplinares, da avaliação, das provas, numa 

palavra, da obrigação. (GIACOMONI E PEREIRA, 2013, p.19). 

 

Desse modo, Huizinga (2012) ao dizer que jogar é brincar sem perder a seriedade da 

atividade, traz a mesma ideia que Giacomoni e Pereira (2013), quando estes dizem que “o jogo 

é o próprio ato. É brincar em ato, nem uma forma que antecede a brincadeira, nem um resultado 

esperado que se divida do próprio ato de brincar e, então, que ao se jogar, se instala no próprio 

ato criativo, na passagem de um ‘não-saber ao saber’”. (Ibid., 2013, p. 19). 

Dessa forma, o cenário enfadonho e não desafiador que Karnal et al (2013) fala, o qual 

muitas aulas de história se encontram seriam desfeitos, dando lugar a um ambiente no qual o 

aluno estaria em constante atividade, explorando novas possibilidades e aprendendo, junto à 

mediação do professor, o conteúdo e os objetivos da aula. 

E por fim, através de jogos educacionais na aula de história, os alunos poderão ter uma 

aprendizagem significativa, um conhecimento apreendido que não se limitará as quatro paredes 
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da sala de aula, memorizado e logo esquecido, no qual a única utilidade do que se aprendeu seja 

responder uma prova. Castro et al. (2001) ressalta que a aprendizagem significativa é aquela 

que provoca nos alunos uma transformação que vai além de social ou política, mas sim uma 

transformação total na vida deles. Uma transformação construtiva para personalidade e que 

amplia a sua autonomia, juntamente com seu desenvolvimento moral, intelectual ou físico. 

 

[...] se nossa meta se refere a apropriação do conhecimento pelo aluno, para além do 

simples repasse da informação, é preciso se reorganizar: superando o aprender, que 

tem se resumido em processo de memorização, na direção do apreender, segurar, 

apropriar, agarrar, prender, pegar, assimilar mentalmente, entender e compreender. 

Daí a necessidade atual de se revisar o assistir aulas, pois a ação de apreender não é 

passiva. (ANASTASIOU, 2003, p. 3, grifos do autor). 

 

Como Falkembach (2006, p. 2) fala, “o jogo por meio lúdico pode ser desafiador e 

sempre vai gerar uma aprendizagem que se prolonga fora da sala de aula, fora da escola, pelo 

cotidiano e acontece de forma interessante e prazerosa”. 

 

Pode ser desenvolvido com o objetivo de provocar uma aprendizagem significativa, 

de estimular a construção do conhecimento e, de possibilitar o desenvolvimento de 

habilidades operatórias, ou seja, uma capacidade cognitiva que possibilita a 

compreensão e a intervenção do aluno nos fenômenos sociais e culturais e o ajuda a 

construir conexões. (Ibid., p. 3). 

 

Como apresentado acima, o jogo é ferramenta auxiliadora efetiva no processo de ensino-

aprendizagem, mas para tanto é necessário que sua aplicação seja bem planejada e direcionada. 

Sendo assim, alguns cuidados devem ser tomados pelo professor para que não só sua aula, mas 

todas suas expectativas com jogos não se tornem em uma grande frustação. 

Ao se aplicar jogos educacionais o professor deve observar, entre outros, dois pontos 

importantes: os jogos não podem causar tédio nem excesso cognitivo e o ato de jogar (a 

diversão, a competição, o entretenimento) não pode ser a finalidade, mas sim um meio, uma 

ferramenta. 

Dessa forma, Mattar (2010) diz que: 

 

[...] a necessidade de os games se posicionarem em um espaço mágico que não cause 

nem tédio nem excesso de trabalho cognitivo para o jogador; afinal as duas situações 

gerariam desinteresse pelo jogo. Um navegar entre a privação e a sobrecarga, entre o 

caos excessivo e a ordem excessiva, o silêncio e o barulho. (MATTAR, 2010, p. 35). 
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Nota-se a necessidade de haver um equilíbrio entre facilidade e a dificuldade dentro do 

jogo, não devendo ser ele muito difícil a ponto de os alunos ficarem rapidamente cansados e 

nem tão fácil ao ponto de tão logo os alunos quererem abandona-lo. 

Juntamente com a observação de qual jogo aplicar, como ele atende as necessidades dos 

alunos e se ele será efetivo para transmissão daquele conteúdo, cabe ao professor, ficar atento 

a como os alunos se comportam enquanto jogam. Tarouco et al. (2004, p. 3) diz que o “grande 

desafio é apoiar o aluno para que sua atenção não seja desviada somente para a competição, 

deixando de lado os conceitos a serem desenvolvidos”. 

Diante das questões acima apresentadas, cabe agora conhecer onde estão disponíveis 

tais jogos educacionais. Alguns pesquisadores e sites têm a finalidade de criar repositórios e 

disponibilizar na Internet alguns jogos; e aqui serão apresentados alguns repositórios e 

iniciativas brasileira de distribuição de jogos educacionais. 

A Abragames7 é uma organização filantrópica, que foi fundada em 2014 e tem o objetivo 

de promover a indústria nacional de jogos eletrônicos. Através seu site, disponibiliza materiais 

de apoio e novidades de jogos, bem como eventos relacionados a esse ramo.  

Um outro grupo que trabalha na linha de pesquisa de jogos é Comunidades Virtuais de 

Aprendizagem8, que é coordenado pela professora Lynn Alves9. Esse grupo além de afiliado da 

Abragames, é um centro que desenvolve pesquisas na área da cultura digital e produz jogos 

digitais para distintos cenários de aprendizagem que repercutem no cenário nacional como 

internacional. No seu site, o grupo Comunidades Virtuais traz sessão com jogos digitais autorais 

grátis para download e multiplataforma, além de vários artigos, livros e divulgação sobre 

eventos correlatos ao tema central – jogos digitais educacionais. 

O site Ensinar História10, desenvolvido por Joelza Ester Domingues, também traz uma 

série de jogos digitais especificamente para a disciplina de história. No site se encontra também 

artigos e materiais de apoio sobre jogos nos mais diversos assuntos de História. A página online 

apresenta classificações de jogos por períodos históricos ou até mesmo classificação por povos 

e nações. 

Em uma rápida busca na Internet vários outros sites com repositórios de jogos são 

encontrados. Essa linha de pesquisa e desenvolvimento de jogos educacionais tem crescido 

sobremaneira, apesar da necessidade ainda existente de investimentos maiores tanto de 

                                                           
7 http://www.abragames.org/, Acesso em: 05 de novembro de 2017. 
8 http://comunidadesvirtuais.pro.br/cv/, Acesso em: 05 de novembro de 2017. 
9 Professora doutora da UNEB, tem trabalhado nessa nova área de ensino, investindo principalmente, em jogos 

educacionais no estado da Bahia. 
10 http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/jogos-de-historia-do-brasil/, Acesso em: 05 de novembro de 2017.  

http://www.abragames.org/
http://comunidadesvirtuais.pro.br/cv/
http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/jogos-de-historia-do-brasil/
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iniciativas privadas quanto do governo. Desse modo, novas experiências serão construídas e 

essas discussões serão mais frequentes de forma a conquistarmos cada vez mais um ensino de 

História significativo para os alunos. 
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5. A CABANAGEM: avaliando suas possibilidades 

 

O jogo da Cabanagem traz a temática do movimento Cabano ocorrido no Pará no século 

XIX. O jogo tem seu enredo dividido em três partes de acordo com os acontecimentos ocorridos 

na revolução. A localização do personagem e os objetivos de cada missão são apresentados em 

um mapa no canto superior direito. “Em todas as fases o enredo sempre começa com uma 

narração, apoiada por animações ou imagens, que tem como objetivo contextualizar o jogador-

aprendiz com o assunto” (DAMASCENO et al, 2008. p. 4).  

A primeira parte é a pré-revolucionária (1821 a 1823). Nessa etapa o jogador controla 

um personagem chamado de Felipe Patroni e Batista Campos, ele tem a missão de fundar a 

imprensa no Pará, mas sempre ele é perseguido por soldados do império – o que traz 

características de aventura e perseguição para o jogo. Como objetivo pedagógico, essa primeira 

parte do jogo propõe ao aluno jogador explorar a cidade de Belém, levando-o a conhecer as 

principais construções da cidade naquela época, além de conhecer os materiais necessários para 

uma imprensa de jornal naquele período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A segunda parte intitulada “Explosão do Conflito Armado” (outubro de 1834) leva o 

jogador a explorar as fazendas Acará Açu, Vila Nova e o sítio Santa Cruz. Nesse novo cenário 

o jogador além de controlar o personagem Batista Campos e Eduardo Angelim, ele comanda 

cabanos, índios e negros. A missão dessa fase é controlar os trabalhadores e ordená-los a 

produzir e vender recursos daquela época (madeira, mandioca, cana, peixe), para depois 

atacarem os acampamentos dos soldados do império – produzir e vender recursos antes que os 

soldados do império cheguem e ataquem o povo cabano traz para a segunda fase do jogo 

características de estratégias. Como objetivo pedagógico, essa fase objetiva que o aluno 

Figura 1 – Fase pré-revolucionária 

Fonte: http://www.larv.ufpa.br/?r=jogo_cabanagem  
Figura 2 – Filipe Patroni sendo perseguido, fase pré-

revolucionária 

Fonte: http://www.larv.ufpa.br/?r=jogo_cabanagem  

http://www.larv.ufpa.br/?r=jogo_cabanagem
http://www.larv.ufpa.br/?r=jogo_cabanagem
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conheça como os cabanos se relacionavam e se organizavam, além de aprender sobre os 

principais produtos de consumo e comércio daquela época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terceira e última parte do jogo é chamada de “Tomada o poder (7 de janeiro de 1835). 

Nessa etapa, em um ambiente noturno, o jogador é levado mais uma vez para a cidade de Belém. 

Dessa vez, controlando apenas o personagem Eduardo Angelim, ele lidera um grupo de cabanos 

revoltosos que atacam os Quarteis, Arsenal de guerra, Forte do Castelo e o Palácio do Governo, 

culminando com a morte do governador Lobo de Souza. Nessa fase do jogo ganha 

características de ação e tem como objetivo pedagógico levar os alunos a conhecer como se 

agrupavam e atacavam os cabanos, além de conhecer as armas que eles usavam; como eram 

organizados os soldados do império e quem era os principais líderes do governo naquela época. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3 – Cabano na lavoura de cana 

Fonte: http://www.larv.ufpa.br/?r=jogo_cabanagem  

Figura 4 – Conflito entre Cabanos e soldados 

Fonte: http://www.larv.ufpa.br/?r=jogo_cabanagem  

Figura 5 – Invasão dos Cabanos na cidade de Belém 

Fonte: http://www.larv.ufpa.br/?r=jogo_cabanagem  

Figura 6 – Comemoração dos Cabanos pela vitória 

Fonte: http://www.larv.ufpa.br/?r=jogo_cabanagem  

http://www.larv.ufpa.br/?r=jogo_cabanagem
http://www.larv.ufpa.br/?r=jogo_cabanagem
http://www.larv.ufpa.br/?r=jogo_cabanagem
http://www.larv.ufpa.br/?r=jogo_cabanagem
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Conforme o plano de ensino desenvolvido e intitulado “Oficina de história: avaliando o 

Jogo da Cabanagem” e o relatório de observação, os encontros com a turma identificada em 

seção anterior aconteceram no laboratório de informática G19 do IFBA – campus Valença – 

em um total de oito horas, tendo seu início no dia 03 de outubro de 2017 e término no dia 17 

de outubro de 2017. 

Além da apresentação e explicação do projeto para a turma (momento em que os alunos 

ficaram bastante empolgados, principalmente pela novidade da proposta de jogar em um 

ambiente escolar), no primeiro encontro foi solicitado que os discentes respondessem um 

questionário com o objetivo de conhecer o perfil geral da turma e sua relação com os jogos 

digitais. Nesse mesmo encontro os alunos jogaram o jogo da Cabanagem de forma livre a fim 

de terem contato inicial e se familiarizem com o mesmo. Esse primeiro momento de 

familiarização com o jogo foi necessário e importante, pois verificou-se que apesar de a turma 

ter 100% de pessoas que já jogaram algum jogo eletrônico, algumas meninas não demonstraram 

habilidades para controlar o personagem ao terem que pressionar teclas e usar mouse ao mesmo 

tempo. Essas habilidades logo foram desenvolvidas e as dificuldades nesse sentido, foram 

inexistentes nos encontros seguintes. Tal observação leva a perceber que esse grupo de alunos 

tem características próprias dos nativos digitais no sentido específico de terem facilidade em 

aprender e interagir com novas mídias (MATTAR, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A turma apresentou as seguintes características: de um universo de 20 alunos, 55% eram 

do sexo masculino, 45% eram do sexo feminino e 55% da turma tinha 17 anos de idade. 

Ressalta-se que todos já tiveram contatos com jogos eletrônicos. 20% afirmaram não gostar de 

jogar videogames. Nessa referida turma, 80% já jogaram algum jogo educacional e desses, 20% 

disseram que não voltariam mais a jogar um jogo educacional. Desses dados infere-se que, pelo 

Gráfico 1 - Dispositivos eletrônicos que os alunos têm e jogam 

Fonte: arquivo do autor (2017) 
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fato de a turma ter bastante jogadores, eles experimentaram várias categorias de jogos, inclusive 

os jogos educacionais. Os que afirmaram que não voltariam a jogar um jogo com fins 

pedagógicos eram assíduos jogadores de jogos comerciais – os quais afirmaram passar mais de 

2h horas jogando todos os dias. Ao falar sobre os jogos educacionais que experimentaram, 

assim referem: “[...] eu joguei um de matemática. Era muito chato! Só tinha que ficar fazendo 

as contas e mais nada”. (F. M, 17 anos). Outro destaca que: “cara, esses jogos tem um gráfico 

muito horrível! A gente tá acostumado com coisa mais real, mais sofisticada!”. (M. V, 17 anos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Percebeu-se que nessa turma, ainda que pequena, existiu particularidades, como por 

exemplo, como se relacionam com as tecnologias, e, nesse caso, especificamente com jogos 

digitais. Enquanto uns gostam e dedicam horas do seu dia jogando; além de serem bem 

exigentes com relação os jogos. Outros, apenas não gostam de jogar. Mas, apesar dessa 

variedade de opiniões sobre jogos, todos gostariam de que os jogos fossem inseridos no 

cotidiano escolar, como é descrito adiante. Esse perfil heterogêneo da turma possibilitou uma 

avaliação do jogo da Cabanagem vista por olhares de jogadores acostumados com jogos digitais 

e jovens não acostumados com jogos digitais; o que enriqueceu a pesquisa por oferecer 

diferentes sugestões de melhoria baseado em demandas específicas de cada grupo de jogadores.  

Através da aplicação do questionário constatou-se unanimidade ao dizerem que 

acreditam que se pode aprender jogando. 100% afirmaram também, quando questionado se eles 

gostariam que jogos fossem utilizados com mais frequência na escola – o que reforça a ideia de 

que o jogo por si atrai, desperta o interesse. 

Gráfico 2 – Categorias de jogos X interesses dos alunos 

Fonte: arquivo do autor (2017) 
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Os alunos responderam ainda que já aprenderam, através de jogos digitais, conteúdos e 

habilidades que foram úteis tanto no seu dia a dia quanto na escola. Entre esses conteúdos eles 

citaram o inglês, história, programação, biologia e até culinária; e as habilidades citadas 

variaram de raciocínio lógico, concentração, memória, criatividade, persistência e até 

capacidade de planejar situações. 

Essas informações ratificam a importância dos jogos na vida do homem não só como 

um meio de distração e recreação, mas o jogo, enquanto atividade lúdica que promove ensino, 

como defendido por Moita (2007). Nessa mesma direção, Fernandes (2010, p.53), enfatiza que 

os jogos digitais “mesmo sem algum conteúdo curricular associado, por si só já se constituem 

num desenvolvimento de competências que certamente serão úteis na vida do aluno.” 

O segundo e terceiro encontros foram destinados a avaliação do jogo de fato. Os alunos 

foram convidados a jogar a Revolta da Cabanagem analisando os elementos gerais de jogos 

eletrônicos. Esses elementos são: gráficos e cenário; efeitos sonoros e música; narração e 

enredo; bugs, erros e travamentos; jogabilidade e capacidade de diversão. São esses elementos 

que promovem a relação homem-máquina e quando devidamente trabalhados e oferecidos 

promovem interação jogador-jogo de forma única e transformadora (SANTAELLA & 

FEITOZA, 2009). A análise desses elementos permitiu a avaliação do jogo da Cabanagem 

segundo os critérios LORI e GameFlow anyeriormente apresentados. 

Apoiando-se nos questionários e entrevistas no final das aulas, obteve-se as seguintes 

informações e análises sobre o jogo: 

Quanto aos gráficos e cenários, os alunos relataram uma não resolução ideal da tela e a 

inexistência de opções de configuração de vídeo, o que acaba sendo um fator negativo tanto 

para os jogadores mais exigentes, quanto para jogadores que necessitem de uma resolução 

maior ou menor de tela por conta de alguma necessidade especial. Quanto a resolução do jogo 

um deles relatou na entrevista que “talvez para época de desenvolvimento esse fosse uma 

resolução ideal, mas, mesmo assim, pra nossa realidade, para os jogos que temos hoje, essa 

resolução é muito antiga”. (J. V, 16 anos). Percebe-se com isso que esse pode ser um ponto a 

ser observado pelo professor quando optar pelo uso de um jogo para ensinar, nesse caso, de 

História. 

Mas, no que diz respeito ao cenário e personagens (expressões e roupas) os alunos 

avaliaram positivamente. 90% disseram que esses elementos representam bem a realidade 

histórica proposta. Sendo um dos objetivos pedagógicos do jogo levar os alunos a conhecer o 

contexto histórico daquela época. Observa-se que esse foi um fator positivo para o jogo. 
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Quanto aos efeitos sonoros e músicas, a avaliação realizada foi negativa na maioria dos 

itens. 85% dos alunos disseram que o jogo não apresenta efeitos sonoros atrativos, 95% deles 

relataram que a trilha sonora não ajuda na imersão no mundo fictício do jogo, apesar de existir 

coerência entre cenas, efeitos sonoros e música, conforme 90% destacaram. Nesse caso, 

possivelmente, cabe ao professor, ao optar por jogos contendo tais características, esclarecer ao 

grupo sobre os reais objetivos do uso deste em uma aula e as diferenças ou até mesmo limitações 

de efeitos existentes entre um jogo educacional e um comercial. 

Quando questionados sobre emoções e sensações transmitidas pela trilha sonora ou 

vozes dos diálogos dos personagens, 80% responderam não os ter sentido ao jogar. A 

insatisfação com os aspectos sonoros do jogo ficou expressa ao se perguntar sobre a existência 

da opção “Mudo”. 95% dos alunos responderem que não tem essa opção, mas, se tivesse, eles 

usariam. Isso pode ser evidenciado em momento da afirmativa da aluna: “não existe essa opção, 

mas se existisse com certeza usaria. Essa musiquinha é insuportável”. (A.M, 17 anos). Tais 

questões são tratadas em estudos sobre o tema. A importância dos aspectos sonoro na imersão 

do jogador no mundo fictício é ressaltada por Santaella e Feitoza (2009, p. 98). Estes afirmam 

que “a experiência de navegar nas paisagens sonora dos games é muito próxima à experiência 

auditiva de estar em um ambiente real.” Essa experiência não foi possível para esse grupo de 

alunos ao jogar a Revolta da Cabanagem. 

Observa-se que o enredo – narração ou história – é um elemento muito importante tanto 

para jogos eletrônicos comerciais, que apostam em histórias fictícias envolventes, quanto para 

os jogos educacionais que visam auxiliar na transmissão de conteúdos escolares específicos. 

Em um jogo eletrônico, seja comercial ou educacional, o enredo “deve se apresentar como uma 

árvore que vá se ramificando e que permita ao jogador criar sua própria história.” (Moita, 2007, 

p. 22). 

Nesse sentido o jogo da Cabanagem foi positivamente avaliado pelos alunos, apesar de 

algumas ressalvas. 89% dos alunos consideraram o enredo do jogo atraente e 100% dizerem 

que ele tem uma narrativa cronológica coerente. Apesar dessa boa aceitação sobre a história 

proposta no jogo, 60% dos alunos destacaram que não se sentirem atraídos ao ver, ouvir ou 

assistir as imagens, sons e vídeos que contextualizam a história do jogo; e 75% deles disseram 

que se existisse a opção de pular essas narrações eles pulariam. 

As narrativas históricas reais dentro dos jogos eletrônicos são sempre bem aceitas pelos 

jogadores de forma geral e no jogo da Cabanagem não foi diferente. Mas, a forma de 

apresentação desse conflito (principalmente nas duas primeiras etapas do jogo) não foi atraente. 

O excesso de informação e a impossibilidade de pular essa parte de contextualização deixou os 
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alunos incomodados e desatentos. Pôde ser observado ainda que, ao começarem um jogo, iniciar 

uma nova missão ou começar nova fase (momentos em que as imagens, narrações e vídeos que 

contextualizavam a história apareciam) os alunos ficaram dispersos, conversavam entre si ou 

mexiam no celular. Nesse momento o objetivo pedagógico do jogo passava longe de ser 

alcançado, visto que os alunos não se importavam em assistir ou ouvir tais narrações. Sobre 

esses comportamentos, Prensky (2001) destaca que a forma com que os nativos digitais lidam 

com as informações recebidas é muito dinâmica e rápida. Manter a atenção dos nativos digitais 

por muito tempo é um desafio, pois eles estão habituados a receber as informações muito 

rapidamente. Ainda nessa mesma direção, Mattar (2010) enfatiza que esses novos alunos são 

imediatistas. “São rápidos e estão acostumados a receber informações imediatas. Realizam 

múltiplas tarefas, movendo-se rapidamente de uma para outra, e às vezes realizando-as 

simultaneamente (Ibid., p. 13).  

Apesar de 95% dos alunos jogadores afirmarem que estavam em condições ideais para 

jogar, alguns bugs, erros e travamento foram comuns no objeto de pesquisa e essa irregularidade 

nos jogos é vista de forma muito negativa pelos jogadores, pois segundo um deles, “cortam a 

magia” e quebram toda imersão do jogador, além de causar desvantagens nos desafios e 

aspectos competitivos do jogo. No jogo Cabanagem os bugs e erros relatados pelos alunos 

foram: o personagem andar sozinho; a câmera trava e impedir o movimento do personagem, 

tela preta, o avatar podia atravessar paredes; travamentos no meio da fase e voltar ao ponto 

inicial da missão. 

Essas irregularidades no jogo trouxeram dificuldades em seguir a pesquisa, pois os 

travamentos e erros finalizavam o jogo e a falta de opção de “salvar” deixavam os alunos 

irritados e desmotivados a ter que recomeçar o jogo desde o princípio. 

Ter um jogo travado e finalizado causava momentos críticos durante a aplicação da 

pesquisa. Conforme pode ser percebido nos relatos. Tal situação, provocava desconforto ao 

ponto de alguns expressarem suas insatisfações: “[...]travou de novo! Professor, assim não dá! 

Já é a terceira vez!”. (A.M, 17 anos). “[...] olha que jogo louco! O boneco anda sozinho e não 

sai mais, vou parar de jogar isso!” (F. M, 17 anos). “Professor, travou aqui! Como faz pra sair? 

Eu apertei ‘esc’ e saiu do jogo outra vez. Tive que voltar tudo de novo”! (P.V, 18 anos). 

Para superar esse desafio foi necessário muito diálogo e cooperação dos alunos, atitudes 

vistas desde o início das atividades até sua conclusão. 

Sobre a jogabilidade temos que esse é um termo próprio do mundo dos jogadores e está 

relacionado a experiência do jogador durante sua interação com o jogo. Esse termo referencia 
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o que o jogador faz, a facilidade na qual os movimentos são executados, quantas vezes ele pode 

repetir uma fase, a duração, etc., conforme definido por Santaella e Feitosa (2009). 

Nesse sentido, sobre o elemento jogabilidade, 90% consideraram o controle do 

personagem fácil de acessar e manusear; 85% disseram que o cenário e movimentos do 

personagem transmite a sensação de liberdade do personagem/jogador. Sobre as regras, 87% 

dos alunos disseram que elas são bem definidas, mas 69% consideram que o jogo não se 

apresenta autoexplicativo, principalmente na segunda parte (que exigem habilidades de 

estratégia). Uma jogadora relatou ficar muito tempo do jogo perdida sem saber o que de fato 

deveria fazer. 

Apesar da inexistência de limites de tentativa para concluir uma fase, o jogo não traz a 

opção de salvar; e essa falta da opção foi vista como negativa por 100% dos jogadores e nas 

entrevistas eles relataram que: “[...] É ruim ter quer reiniciar todo o jogo”. (P. V, 18 anos). Para 

outro, “seria interessante você salvar o progresso, continuar a história se quiser [...]”. (F. M, 17 

anos). Um outro assim se refere: “[...] não me sinto motivado a jogar novamente”. (R. B, 19 

anos). A. M destaca que: [...] “caso queria jogar novamente em outra hora, não pode porque 

não tem salve” (A.M, 17 anos). Esta, arrisca um palpite: [...] “porque não podemos ter intervalos 

durante a partida”. (M. V, 17 anos). 

Alves (2008) e Mattar (2010), destacam que a possibilidade de jogar e rejogar uma fase, 

uma etapa, um game permite a reavaliação de contextos, a identificação de padrões, a 

reafirmação de conceitos e ideias aprendidas, ocasionando o aprendizado. O que leva um 

jogador a voltar a uma mesma etapa do jogo são basicamente dois motivos: não ter atingido o 

objetivo daquela fase e ter que jogá-la até passar para a próxima fase ou quando os desafios 

propostos, o enredo ou os elementos gráficos são muito bons e o jogador quer repetir e vivenciar 

novamente aquelas experiências e sensações. Mas nesse contexto de aplicação e avaliação do 

jogo da Cabanagem, ter que reiniciar todo processo não visto positivamente, mesmo porque ter 

que voltar a fase implica em situação desfavorável quando não é opção do jogador ter que fazê-

lo. 

A capacidade de diversão é o elemento mais importante do jogo, conforme Huizinga 

(2012, p. 5), o divertimento é a essência do jogo e está diretamente ligada a motivação em jogar 

mais. Porém, definir o que torna um jogo divertido não é uma tarefa trivial, como aponta esse 

mesmo autor. Para ele, a diversão é algo subjetivo e está ligada peculiarmente a cada indivíduo. 

Nesse mesmo sentido, Moita (2007) fala que “o poder da fascinação do jogo não tem respostas”.  

Tomando ainda como base os textos de Moita (2007) sobre diversão nos jogos 

eletrônicos, temos que, o jogo, apesar de aparentemente ser uma atividade contraditória na qual 
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a liberdade, regra, fantasia, realidade, criação, riso e seriedade coexistem, ele provoca 

simultaneamente comportamentos de alegria, seriedade, criação e liberdade. Desta forma, 

buscou-se identificar tais comportamentos nos alunos ao jogarem a Revolta da Cabanagem, e, 

baseado nos questionários, entrevistas e observação avaliou-se o quão divertido foi esse jogo.  

Dentre os alunos, 79% afirmaram ter se divertido enquanto jogava, enquanto 89% 

afirmam que em algum momento do jogo se sentiram motivados a jogar. Observou-se que os 

momentos que eles demostravam mais motivação e satisfação era quando se cumpria uma 

missão e o jogador passava para uma nova etapa do jogo. Lembro que, passar para uma nova 

fase é um feedback do progresso no game. Sobre isso, Fernandes (2010) diz que os feedbacks 

devem ser apresentados para os jogadores enquanto este joga. Evoluir nas fases, chegar ao nível 

máximo e/ou “zerar” o jogo é o objetivo maior de todo jogador. Além de ser divertido, traz a 

sensação de dever cumprido e eleva autoestima. Entretanto, durante o período em que os alunos 

jogaram, dos 20 alunos, apenas 2 conseguiram cumprir a missão final. – Tomada do Poder. Ou 

seja, 90% destes não conseguiram cumprir todas as missões do jogo. Logo, também não viram 

todas as propostas educacionais. Verificou-se que todos conseguiram chegar até a segunda 

etapa – Explosão do conflito armado. Os fatores declarados que levavam ao não divertimento 

e desmotivação eram principalmente os bugs, erros e travamentos do jogo; a longa distância 

entre os objetivos e o avatar; e a lentidão que o personagem tinha ao se movimentar. 

Tarouco et al (2004), ao falar sobre cuidados para se manter os jogadores motivados e 

se divertindo, diz que as respostas no jogo devem ser rápidas. Portanto, observa-se que, muito 

tempo para se encontrar um objetivo, a demora para passar de uma fase ou travamentos no jogo 

levam os alunos a se desmotivarem e não se divertirem. 

O gráfico abaixo apresenta o interesse dos alunos jogadores em voltar a jogar a Revolta 

da Cabanagem: 
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Gráfico 3 – Interesse dos alunos em voltar a jogar o jogo da Cabanagem 
Fonte: arquivo do autor (2017) 
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O quarto e o quinto encontro foram destinados a analisar os aspectos pedagógicos do 

jogo, no tocante a compreensão e a contextualização dos alunos sobre o período da revolução 

da Cabanagem. 

No quarto encontro os alunos jogaram com um questionário nas mãos. Este, continha 

sete perguntas discursivas relacionadas à História da Cabanagem (data, personagens, locais, 

aspectos sociais, econômicos e políticos), em que as respostas poderiam ser encontradas nas 

duas primeiras etapas do jogo. 

Ao responder sobre datas e locais, 80% acertaram. Sobre a cidade, fazenda e sítio que 

foram palco do jogo e do movimento Cabano houveram 68% de respostas incompletas; 5% 

deixaram a questão em branco, 5% erraram e 21% acertaram. Perguntas sobre os principais 

personagens Cabanos e seus atos obtiveram 53% de acerto; 32% responderam 

incompletamente, 11% erraram e 5% deixaram em branco. Com relação aos fatores sociais, 

econômicos, políticos e militares não houve acerto algum; a análise dos dados mostra que 37% 

deixaram em branco, 31% responderam errado e 32% deixaram a resposta incompleta. 

Analisando os números acima, percebe-se nos alunos algumas dificuldades, 

principalmente em identificar, compreender e/ou falar sobre questões sociais, econômicas e 

políticas. Sobre essa situação, Karnal et al (2013) atribui ser efeitos de usos exclusivo da 

memória no ensino de História desde as séries iniciais dos alunos. Esse mesmo autor afirmar 

que “o aluno deve aprender a observar, olhar para um objeto e desvendar seus significados”, 

além de saber comparar as informações e relacioná-las com outros tempos, lugares e contextos. 

 

A análise desses procedimentos exige num primeiro momento, a identificação depois 

comparação e numa operação mental mais complicada relação e abstração 

aumentando a consciência do homem sobre os diferentes fenômenos do mundo que o 

cerca. (Ibid., 2013, p. 56). 

 

Notadamente identificar, comparar e relacionar são algumas das muitas habilidades 

exigidas hoje em dia e podem ser desenvolvidas e exercitadas através de jogos digitais, como 

salienta Santaela e Feitoza (2009). O mundo atual requer dos indivíduos não só conhecimento 

memorizado, mas sobretudo habilidades. Desenvolver nos alunos habilidades úteis para as 

demandas emergentes de um mundo globalizado, altamente tecnológico, com um exigente 

mercado de trabalho e com relações políticas complexas e incertas é um dos passos para a escola 

cumprir sua função social. Nesse sentido, Libâneo (2017, p. 3) diz que “cada sociedade precisa 

cuidar da formação dos indivíduos, auxiliar no desenvolvimento de suas capacidades físicas e 
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espirituais, prepará-los para a participação ativa e transformadora nas várias instâncias da vida 

social”. 

O quinto e último encontro aconteceu na sala de aula sob a direção do professor, Erahsto 

Felício. Esse encontro teve o objetivo de, através de diálogo, perceber a compreensão dos 

alunos sobre ao movimento Cabano, bem como ouvir seus relatos de experiência ao jogar a 

Revolta da Cabanagem. 

Este momento foi iniciado dando oportunidade para os alunos falarem os aprendizados 

obtidos ao jogar. Percebeu-se que inicialmente eles ficaram inibidos e relataram apenas frases 

que expressavam algum momento do jogo, como por exemplo: “mandioca é mais cara que 

madeira, peixe e cana!” (A. S, 17 anos); ou “[..] os portugueses eram muito sacanas!”. (M.V, 

17 anos); ou ainda, “a arma só atira de perto!” (G. B, 17 anos). 

Após cada fala, o professor explicava e contextualizava o porquê aquele fato era daquele 

jeito e a relação com nossa realidade hoje. Por exemplo, quando o aluno falou que a mandioca 

naquela época era mais cara do que outros produtos, o professor, imediatamente fez inferências, 

contextualizando o período histórico. Este destacou que esse fato se dava por esta ser a base da 

alimentação daquele povo.  Por outro lado, os produtos de menor valor, era devido a abundância 

daqueles outros recursos naturais (madeira, cana, peixe) no Pará, tornando-os muito barato. Ele 

enfatizou ainda sobre o processo de produção da farinha e a importância como complemento, 

ou em alguns casos, principal alimento de todo povo brasileiro, não se limitando apenas ao 

Estado do Pará. Já sobre as armas, o professor ressaltou sobre a tecnologia existente naquela 

época. Destacou a existência constante do uso de armas brancas em conflitos da época imperial 

– o que pode ser visto também em algumas batalhas da segunda Guerra Mundial, com o 

mediador também acrescentou – e comparou as armas de fogo atuais com as suas antecessoras, 

levando os alunos a refletirem sobre a revolução tecnológica. 

Esse momento permitiu que os alunos percebessem o quão fiel o jogo foi à realidade 

daquela época. Ou seja, eles compreenderam que o preço elevado da mandioca, a perseguição 

contínua dos soldados portugueses na tentativa de embargar a imprensa de Felipe Patroni, a 

necessidade de se estar próximo para atirar com arma de fogo, entre outras coisas, eram 

realidades comuns daquele tempo. Além do mais, os alunos puderam entender a origem de 

algumas raízes culturais e suas implicações na vida deles e de toda sociedade brasileira.  

Não se despreza aqui que, durante o jogo, os alunos aprenderam conteúdos ou 

desenvolveram habilidades, mas, ressalta-se que para apropriação desses conteúdos por parte 

dos alunos foi necessária a intervenção do professor. Este teve o fundamental papel de 

moderador e mediador do processo, conforme aponta Tarouco (2004). 
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A explicação e contextualização do jogo feita pelo professor se mostrou muito 

importante e necessária, pois foi através delas que os alunos puderam criar conexões entre a 

história oferecida pelo jogo e o fato histórico acontecido, além de possibilitar momentos de 

reflexão sobre sociedade, economia e política a partir de um período antigo e das suas 

repercussões ainda hoje. Nesse sentido, mais uma vez, o professor foi o mediador, conduzindo 

os alunos ao conhecimento através de uma atividade lúdica, construtiva e participativa 

proporcionada por um jogo de computador. Desta forma, ratifica-se a indispensabilidade do 

professor nas salas de aula mesmo com a inserção de TIC’s (Tecnologias da Informação e 

Comunicação), como diz Fernandes (2010). 

Diante das análises dos dados coletados e observados foi possível verificar como o jogo 

educacional Revolta da Cabanagem tem se apresentado para o público de jogadores, além de 

possibilitar sugestões de melhorias para este jogo, de forma a combinar elementos próprios dos 

jogos educacionais com uma proposta educacional que possibilite um aprendizado 

significativo, prazeroso e duradouro. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O potencial dos jogos digitais é cada vez mais reafirmado ao se observar a quantidade 

de investimentos e novos adeptos que surgem para eles a cada dia. Lançar mão desses jogos 

para o ambiente escolar é extremamente conveniente quando se almeja nas aulas atender as 

várias demandas sociais, as novas características de alunos nativos digitais e, ademais, 

transmitir conteúdos e desenvolver habilidades necessárias para esse século, de maneira 

divertida, efetiva, duradoura e significativa. Para tanto, é necessário manter o equilibro entre os 

objetivos pedagógicos e os elementos próprios dos jogos digitais, sem que um desses se 

sobressaia em detrimento do outro. 

Diante dessa perspectiva, sobre as aprendizagens que o jogo a Revolta da Cabanagem 

oferece, bem como sua proposta para aulas de História e o processo de planejamento e aplicação 

do jogo nas aulas, destaca-se que para real apropriação dos conteúdos, foi necessária a presença 

do professor no final da atividade lúdica a fim de apresentar aos alunos uma visão 

contextualizada dos fatos históricos, possibilitando a eles uma ligação entre o assunto estudado 

e o cotidiano deles. Apenas o ato de jogar, nesse contexto, não permitiu aos discentes um 

conhecimento além da memorização de nomes, datas e fatos históricos. 

Decerto, o ato de jogar em ambiente escolar foi um dos propulsores para motivação dos 

alunos. Percebeu-se que essa ainda é uma ação atípica nessa escola, mas, que tem um resultado 

positivo, pois manteve-os atraídos e comprometidos pela atividade. 

Quanto ao processo ensino-aprendizagem, é válido ressaltar também que o tempo 

proposto pelo jogo para se percorrer todas suas etapas é superior ao tempo de uma aula (50 

minutos, geralmente), o que pode tornar sua aplicação inviável, tendo em vista o cronograma, 

currículos planejados e exigidos ao longo do ano letivo. Embora, observando as propostas de 

ensino de História através do jogo da Cabanagem – aliadas com a intervenção do professor – 

os alunos tenham entendido a relevância dos conteúdos e compreendido que aquele 

ensinamento é necessário, sobretudo para o exercício da sua cidadania. Eles, puderam refletir e 

compreender, inclusive, um pouco mais sobre si mesmos e suas origens, além de conhecer a 

realidade de outras culturas; o que estimulou autonomia de pensamento e capacidade de 

reconhecer que os indivíduos agem de acordo com sua época e que lugar que vivem. 

Muito embora o tempo de aplicação da pesquisa não permita afirmar se durante essa 

experiência houve de fato aprendizagens significativas para os alunos, eles foram incentivados 

a explorar novas possibilidades; a estabelecer novas conexões com assuntos previamente 

aprendidos; a desenvolver capacidade de analisar, sintetizar e interpretar os dados fatos e 
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situações; a perceber criticamente as mudanças sociais; a localizar, acessar e usar melhor as 

informações acumuladas; tudo isso através de uma atividade a qual eles eram agentes ativos do 

processo. Esse fato destaca, inclusive, a possibilidade de estudos futuros com o objetivo de 

conhecer se tais grupos tiveram aprendizagens que se prolongaram para fora da sala, fora da 

escola, que se estendeu para vida dos alunos. 

Nessa pesquisa, desenvolveu-se em sala de aula o jogo da Cabanagem, o qual foi 

executado e avaliado por alunos e, através dos parâmetros de avaliação GameFlow e Lori, 

chegou-se aos seguintes resultados quanto aos fins pedagógicos e os elementos gerais dos jogos 

eletrônicos: 

1. O jogo da Cabanagem é embasado pedagogicamente e tem seus objetivos 

educacionais precisos. Ele apresenta fielmente características econômicas, sociais, 

políticas e militares da época narrada, representa bem o cenário daquela época e 

indumentárias daquele povo, traz também veracidade e uma apresentação 

equilibrada das ideias. Deste modo percebe-se o quanto o jogo é fiel aos fatos 

históricos vividos. Porém, na transmissão dos conteúdos a criatividade é deixada de 

lado e passada através de formas engessadas em grandes textos e áudio, além de 

oferecer obstáculos pouco desafiadores e não muito interessantes. 

2. Por outro lado, ao analisar os elementos de gráfico, sons, enredo, jogabilidade e 

capacidade de diversão verificou-se que o motor gráfico está obsoleto e carente de 

atualização; os efeitos sonoros são desagradáveis e limitado a uma única trilha que 

se repete ao longo de todas as fases; o enredo, apesar de ser interesse e com muitas 

possibilidades de ser trabalhado, é apresentado de forma desestimulante. Quanto a 

jogabilidade, a Revolta da Cabanagem apenas transmite a sensação de controle sobre 

as ações no jogo, porém exige diminuta concentração, não oferece metas claras ao 

jogador, não é suficientemente desafiador, as informações audiovisuais, os bugs e 

travamentos não levam os jogadores a uma imersão ou um envolvimento profundo 

no jogo, o jogador não tem retorno adequado de sua evolução e desenvolvimento, 

além de não criar oportunidades efetivas de interação social. Ainda mais, o jogo não 

é capaz de motivar o interesse dos alunos e não permite continuar o progresso, 

salvando as etapas já passadas. E pior, o seu uso não é possível em outras 

plataformas além do sistema operacional Windows. 

Diante de tais resultados, e acreditando no potencial do jogo educacional da Revolta 

Cabanagem, faz-se necessário: 
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1.  que os desenvolvedores revisem os motores gráficos utilizados de forma a oferecer 

detalhes mais reais aos cenários e personagens;  

2. que criem trilhas sonoras mais variadas para cada momento do jogo, de modo a levar 

os jogadores a terem experiências mais envolventes;  

3. que corrijam bugs de mudança repentina de ângulo da câmera e travamentos;  

4. que habilitem opções do menu, possibilitando ao jogador configurar controle, áudio 

(incluindo a opção mudo) e vídeo;  

5. que permita preservar o progresso do jogo através de um auto salvamento; 

6.  que torne os objetivos do jogo mais claros através de tutorias dentro do próprio 

game; que insira dentro dos desafios a necessidade de usar informações passadas em 

forma de texto e áudio, fotos e vídeos antes do início de cada fase; e  

7. que essas informações sejam mais curtas e menos cansativas; que se estenda os 

momentos de conflito para mais ambientes, como batalhas navais ou matas, por 

exemplo; e que explore a Internet para criar um espaço multiplayer, levando aos 

jogadores a possibilidade de controlar, tanto cabanos, quanto personagens do 

império e conflitando entre si e não apenas contra a inteligência artificial do jogo. 

Tais sugestões de melhoria nesses elementos podem ser estendidas e generalizadas para 

quaisquer jogos, visto que grandes e contínuos investimentos neles foram responsáveis pelo 

sucesso destes. Contudo, faz-se necessário ponderar acerca da qualidade e eficiência do jogo 

comercial em detrimento do jogo educacional. Neste último, certamente, a questão do 

investimento pode ser um dos elementos cruciais para que estes não se sobrepunham aos 

primeiros. Há que se alcançar investimentos necessários para que estes estejam num nível 

idealizado por seus usuários e fazedores.  

Durante esse processo de investigação percebeu-se também que, embora as discussões 

sobre o uso de jogos na educação tenham crescido muito nesses últimos dez anos, a quantidade 

de jogos educacionais bem elaborados e prontos para serem utilizados ainda é muito pequena, 

evidenciando a necessidade de mais investimentos nessa área.  

Espera-se aqui que ocorram contínuos e colaborativos diálogos entre desenvolvedores 

e profissionais da educação na construção desses jogos, de maneira a se ter nos jogos com fins 

pedagógicos todo o poder e fascínio dos amados jogos comerciais e que os alunos jogadores 

tenham, através desses, uma aprendizagem significativa de conceitos, competências e 

habilidades.  
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