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RESUMO: 

 

Por conta da Pandemia da Covid-19, o Ensino Remoto Emergencial foi estabelecido em larga 

escala. Para além de se reinventar e estimular métodos ativos de aprendizagem, faz necessário 

verificar as estratégias utilizadas pelos respectivos docentes para garantir o engajamento e 

motivação dos estudantes na aprendizagem, fazendo uso da gamificação. Desse modo, este 

artigo tem por objetivo investigar o panorama e as possibilidades de uso da gamificação nas 

disciplinas remotas do curso de Secretariado Executivo da UFPB. Sobre o uso de metodologias 

ativas no processo de ensino aprendizagem, fundamentou-se, principalmente, em Vianna et al. 

(2013) e Moran (2018), além de outros autores que abordam a gamificação na educação. A 

pesquisa assume uma abordagem quantitativa e qualitativa, do tipo descritiva, exploratória e de 

análise de conteúdo.  Os resultados comprovaram que alguns professores fazem uso dos jogos 

nas disciplinas remotas, ratificando que eles têm contribuído com o aprendizado do estudante, 

proporcionando mais engajamento e motivação nas aulas. Porém, aponta-se que ainda há 

professores que sentem dificuldades em utilizar os games nas disciplinas por desconhecerem 

do universo dos jogos, e a ausência de conhecimento para manusear os recursos técnicos que 

são necessários para a construção de jogos, além de acharem inadequado a utilização de jogos 

nas disciplinas.  

 

Palavras-chaves: Jogos educacionais. Pandemia Covid-19. Disciplinas remotas. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias desenvolvidas ao longo do século XX, contribuíram para o ensino-

aprendizagem com o uso de “diferentes equipamentos, instrumentos, recursos, produtos, 

processos e ferramentas, fruto da crescente criação da mente humana, transformando as relações 

de produção e de vida em sociedade ao longo da história [...], diferenciando-nos dos demais 

seres vivos” (FERRARI; SEHAB; PONTES, 2019, p. 5 e 6), incluindo o datashow, os slides 

em Power Point, vídeos, entre outros. 

Com o crescimento das tecnologias digitais na última década, intensificou-se o uso de 

games e gamificação com objetivos pedagógicos, já que a maioria dos estudantes que nasceram 

a partir dos anos 80 (Geração Y) “[...]cresceu com acesso à televisão, vídeo game e 
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computadores” (VIEIRA, 2018, p.7) e, por isso, possuem mais facilidade e interesse nesse tipo 

de metodologia. Nesse sentido, o ambiente escolar não pode desconsiderar as transformações e 

as novas tecnologias digitais, mas utilizá-las para provocar mudanças nos métodos pedagógicos 

e auxiliar no processo da aprendizagem.  

As tecnologias digitais permitem um processo de interação, ao mesmo tempo que 

estimulam o diálogo, a criatividade e autonomia dos sujeitos de maneira colaborativa e 

compartilhada (SILVA; MORAES, 2014), seja no ensino presencial ou à distância e remoto. 

Desse modo, têm-se as metodologias ativas como “recursos importantes para a educação e 

formação crítica/reflexiva dos estudantes, por meio de processos de ensino e aprendizagem que 

favorecem a autonomia e a curiosidade dos estudantes” (VIEIRA, 2018, p. 10). Compreende-

se as metodologias ativas como estratégias para potencializar o ensino por meio do engajamento 

dos estudantes, ao atuarem como protagonistas no processo de ensino e não como receptores 

passivos de informações.  

Nesse modelo de descentralização do ensino-aprendizagem, tem-se a gamificação como 

um método eficaz para causar engajamento e interação na relação estudantes-professor, 

estudantes-estudantes e, também, individualmente.  Os estudos sobre gamificação tornaram-se 

mais abrangentes na última década com a chegada dos computadores nas escolas, se fazendo 

presente, inclusive, nas instituições de ensino superior. Por isso que estudos vêm sendo 

desenvolvidos com a abordagem da gamificação e suas interfaces digitais no contexto do ensino 

universitário (MARTINS et al., 2018; VIEIRA et al., 2018). 

Considerando a migração do ensino presencial para o remoto emergencial na UFPB 

devido à pandemia da Covid-19, a partir de março de 2020 (TEIXEIRA-DE-CARVALHO et 

al., 2021), os professores precisaram adaptar a sua didática para minimizar os impactos dessa 

nova modalidade de ensino. Para além de se reinventar e estimular métodos ativos de 

aprendizagem, faz necessário verificar as estratégias utilizadas pelos respectivos docentes para 

garantir o engajamento e motivação dos estudantes na aprendizagem, fazendo uso da 

gamificação. De acordo com Fardo (2013p.1), a gamificação é uma estratégia que pode ser 

aplicável fora do contexto dos games, fazendo parte do processo pedagógico em qualquer 

ambiente de aprendizagem, utilizando um conjunto de elementos que são entrados nos jogos 

como a mecânica, estética e pensamentos. Com isso, espera-se provocar envolvimento, 

curiosidade aos estudantes para jogar e, ao mesmo tempo, (re)aprender.  

Ainda amparados em Fardo (2013), a mecânica dos jogos refere-se aos tipos de jogos, 

podendo ser de desafios, sorte, competição, cooperação, feedback, aquisição de recursos, 

recompensas, transações, turnos e estados de vitória. Já para Karl Kapp (2012 apud Fardo, 

2013), a estética está relacionada a aparência agradável para proporcionar boa experiência aos 

jogadores, em que devem ser utilizadas interfaces gráficas apoiadas nas tecnologias digitais, 

através de sites ou aplicativos. O foco está na aparência visual e sensória das experiências para 

serem percebidos pelos usuários, visando influenciar positivamente na aceitação dos games. 

Por fim, os pensamentos é a própria ideia em si de adaptar determinado contexto ou conteúdo 

em plataformas digitais de jogos. Os jogos são repaginados para trazer novos significados e 

diversidade na forma de compreender/absorver determinado conteúdo, explorando com 

experiências agradáveis e prazerosas. 

Nesse sentido, Lasmar Filha et al. (2017) problematizou a pouca aplicabilidade dos 

jogos no processo de ensino-aprendizagem universitário, já que eles são pouco explorados e 

colocados em segundo plano do conteúdo programático da disciplina, mesmo que já exista uma 

vasta literatura sobre a eficiência da aplicabilidade dos jogos na aprendizagem na educação 

superior. Compreendendo que os jogos na educação têm a finalidade facilitar o aprendizado, 

desenvolver habilidades cognitivas, estimular a aprendizagem por meio de novas descobertas e 
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experiências, promover socialização, desenvolver coordenação motora e comportamento expert 

e propiciar um ambiente motivador (SAVI, ULBRITCH, 2008), é que conjectura-se como o 

problema desta pesquisa a possível ausência da compreensão dos benefícios dos jogos no 

processo de ensino-aprendizagem. À luz dessas observações sobre uso da gamificação no 

âmbito universitário, a problemática questiona qual as possibilidades de uso da gamificação nas 

disciplinas remotas do curso de Secretariado Executivo da UFPB? 

O objetivo geral pretende apresentar o panorama e as possibilidades de uso da 

gamificação nas disciplinas remotas do curso de Secretariado Executivo da UFPB.  Como 

objetivos específicos, têm-se: Descrever os motivos que dificultam o uso de jogos como 

recurso pedagógico nas disciplinas remotas; Discutir os princípios que nortearam a 

gamificação utilizada pelos docentes; investigar os objetivos estabelecidos a serem alcançados 

por meio dos jogos virtuais utilizados; elencar os sites específicos utilizados para criação e 

adaptação de jogos; apontar a reação dos estudantes com a aplicação de metodologias ativas 

nas disciplinas; identificar as competências desenvolvidas nos estudantes com o uso de jogos 

na sala de aula remota. 

Essa pesquisa se justifica pelo desejo de abordar o uso de metodologias ativas no âmbito 

educacional da profissão de Secretariado. Sendo um assunto que interessa a diversas áreas do 

conhecimento, sobretudo no contexto pandêmico para a formação de novos profissionais, 

registra-se que, até o momento, não se têm registros de outros estudos que explorem a 

gamificação como uma estratégia pedagógica no ensino de Secretariado. Dessa forma, enaltece-

se o ineditismo desta problemática de pesquisa, a qual poderá servir como um estudo inicial e 

que poderá dar continuidade a partir de outras investigações sob à ótica das metodologias ativas 

e gamificação no secretariado. 

Ademais, esta pesquisa também é relevante por proporcionar reflexões nos professores 

que atuam no curso de secretariado, tanto para aqueles que já utilizam os jogos como uma 

possibilidade de ampliar o entendimento, quanto para aqueles que ainda não diversificaram suas 

didáticas com o uso de jogos virtuais. Portanto, essa pesquisa contribuirá com novos 

conhecimentos que poderão estimular processos pedagógicos inovadores com o uso de jogos, 

além de considerar as mídias e tecnologias na educação como ferramentas aliadas ao 

aprendizado dos futuros profissionais de Secretariado, tendo em vista que alguns jogos 

conseguem simular os ambientes organizacionais. 

Este artigo está estruturado a partir desta introdução que estabelece a problemática e 

questão de pesquisa, juntamente com os objetivos e a justificativa. O tópico seguinte é 

construído com o referencial teórico que aborda, brevemente, as metodologias ativas na 

educação superior, bem como o uso de games como estratégia pedagógica que estimula e 

favorece o processo de ensino-aprendizagem. A seguir, têm-se os procedimentos 

metodológicos necessários para alcançar os objetivos estabelecidos, seguido das análises e 

discussões dos dados. Por fim, apresenta-se as considerações finais sobre os resultados 

encontrados e as referências bibliográficas utilizadas para a abordagem e discussão teórica. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Desde à suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia da Covid-19, em março 

de 2020, diversa instituições de ensino deram continuidade aos seus cursos com a modalidade 

remota de ensino. Inúmeras dificuldades no Ensino Remoto Emergencial foram encontradas 

pelos professores (LUDOVICO et al., 2020), de modo que eles tiveram que traçar estratégias 
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diferenciadas para garantir o engajamento e a motivação dos estudantes nas aulas virtuais. Já 

que a universidade invadiu o ambiente familiar, o professor teve inovar na sua metodologia 

para atrair e manter conectado o estudante que, agora, tem mais motivos para desconcentrar e 

ficar mais passivo para aquisição de novos conhecimentos.  

É nesse cenário que as metodologias ativas são apontadas como necessárias e relevantes, 

já que elas “[...] têm o potencial de despertar a curiosidade, à medida que os alunos se inserem 

na teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados nas aulas ou na própria 

perspectiva do professor” (BERBEL, 2011, p.28). Considerando que a aprendizagem pode 

ocorrer de várias formas e com diversas técnicas que objetivam consolidar o conhecimento 

adquirido (MORAN, 2018), as metodologias ativas colocam o estudante no centro das 

experiências relacionadas ao seu exercício profissional, mesmo estando em sala de aula. 

Dessa forma, a postura ativa da aprendizagem deve estar sempre em comunicação com 

o processo reflexivo, dado que o professor e o estudante devem tornar-se expostos aos processos 

de conhecimentos e competências adquiridas nas atividades desenvolvidas. A comunicação 

deve estabelecer vínculos e aproximação para minimizar as barreiras existentes no Ensino 

Remoto Emergencial, de modo que o professor não deve ensinar por ensinar, e nem o estudante 

aprender por aprender. Os docentes e discentes no processo de aprendizagem ativo devem 

estabelecer os sentidos e os significados porque ensinam e para que aprendem, ressignificando 

o ambiente de aprendizado a partir de constantes questionamentos e provocações, além da 

criatividade, experimentação e compartilhamento de saberes diversos. 

Com esse diálogo, é possível enxergar a sala de aula como um espaço múltiplo que deve 

favorecer a criatividade, a iniciativa, o engajamento e a curiosidade. A própria vivência e 

experiência dos professores e estudantes adquiridas nos projetos de ensino, pesquisa ou 

extensão contribuem para uma aprendizagem colaborativa e cooperativa, um tipo de 

metodologia ativa que vem sendo discutida em alguns estudos (TORRES; IRALA (2007); 

LOPES; SILVA (2010). Em complemento, Moran (2018) inclui a resolução de problemas e 

jogos reais ou irreais para facilitar a aprendizagem compartilhada e/ou individual, bem como 

explorar o potencial de cada indivíduo (MORAN, 2018). Esse modelo de aprendizagem ativa, 

com ênfase ao protagonismo do discente e no seu desenvolvimento direto reflexivo e criativo 

com a orientação do professor, resultou numa inovação pedagógica com a utilização de 

tecnologias digitais. 

Com o uso de tecnologias digitais e da informação, a metodologia utilizada em sala de 

aula tem se modificado e aberto um novo debate com o processo de ensino aprendizagem ativo, 

em que o discente atua como protagonista e o professor como um articulador na construção do 

conhecimento. “Aprender é próprio do aluno: só ele aprende, e por si; portanto, a iniciativa lhe 

cabe. O professor é um guia, um diretor; pilota a embarcação, mas a energia propulsora deve 

partir dos que aprendem (DEWEY, 1979a, p.43). 

 Nesse contexto, a aprendizagem ativa aumenta a flexibilidade cognitiva, permitindo que 

os estudantes modifiquem e concluam diversas atividades ao mesmo tempo, realizando 

operações mentais, bem como flexibilizar alguns modelos rígidos, automáticos e memorizados 

que têm se apresentado pouco eficientes (MORAN, 2018).  Lovato (et al., 2018, p. 158) 

complementam que “tornar os alunos responsáveis pela própria aprendizagem implica que eles 

deverão desempenhar uma série de tarefas”. O foco está no desenvolvimento de competências 

pessoais e profissionais do estudante. Por isso, por meio das metodologias ativas, os discentes 

podem desenvolver: “autonomia, criatividade, capacidade de organização, sua participação e 

condições de elaboração, bem como ao seu relacionamento com o grupo e sua comunicação” 

(MITRE et al., 2008, p. 2138). 
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As tecnologias digitais são um desafio para a construção do conhecimento na escola, 

não somente pelo conhecimento, mas pelo uso e apropriação das ferramentas que geram um 

impacto aos professores e aos estudantes que não possuem afinidades com as tecnologias. 

Embora, atualmente, sejam consideradas peça fundamental para o desenvolvimento de práticas 

sociais atuais, as tecnologias digitais precisam ser mais exploradas e experimentadas no âmbito 

escolar, buscando um planejamento para adequar melhor as didáticas utilizadas pelo professor, 

aprimorando-as para uma a formação mais crítica e autônoma do estudante (MENDONÇA, 

2018). 

Devido à diversidade de técnicas que podem ser úteis para a aprendizagem 

compartilhada ou individual, as tecnologias digitais podem contribuir com o aprendizado 

fazendo uso por meio das abordagens de – “problemas, projetos, design, jogos, narrativas” 

(MORAN, 2018, p. 12).  Dentre essas técnicas, os jogos serão abordados mais especificamente, 

se configurando como objeto de estudo desta pesquisa que espera discutir como gamificação 

está presente e pode auxiliar no processo ensino-aprendizagem dos estudantes de Secretariado 

Executivo nas disciplinas ministradas de forma remota. 

 

 

2.2 O USO DE GAMES NO PROCESSO PEDAGÓGICO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

 

Há estudos que apontam a gamificação sendo utilizada na educação para dar suporte à 

aprendizagem, pois o processo avaliativo presente nas instituições educacionais se ramifica 

para isto, como a atribuição de notas numéricas (0 a 10) para aferir o desempenho do estudante. 

Vê-se que o sistema de aprovação imposto pelo regime, a distribuição de brindes por 

rendimento na sala de aula, são metodologias avaliativas que podem se relacionar como técnicas 

da gamificação (VIEIRA et al., 2018), embora a gamificação seja interpretada como uma 

linguagem mais prazerosa, em que são utilizados jogos para aperfeiçoar a estética educacional.    

Diante disso, a gamificação compreende em uma técnica que usa jogos em situações 

que não são brincadeiras, mas utiliza a competição, cooperação, engajamento, resolução de 

problemas, criatividade no processo de aprendizagem. Essa prática está ligada com o uso das 

ferramentas digitais utilizadas em sala de aula, e possui como intuito a aprendizagem ativa dos 

estudantes.  

Estando presente cada vez mais nas escolas, os jogos são estratégias importantes de 

encantamentos e motivação para uma aprendizagem mais rápida e segura, pois se aproxima da 

vida e real e estimula a lidar com as dificuldades e fracassos encontrados nas fases (MORAN, 

2018). Sendo um fator potencial na construção do conhecimento, já que envolve e estimula os 

estudantes e os professores, permite o aluno atribuir novos significados à aprendizagem e, ao 

professor, estabelecer estratégias de estudante que facilitam a compreensão do conteúdo 

abordado. 

No processo de ensino aprendizagem, o jogo contribui tanto para o desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes quanto para a motivação, pois amplia o espaço de criatividade e 

imaginação, sendo um método eficiente e eficaz na atenção dos estudantes (SCHMITZ, 

KLEMKE E SPECHT, 2012, apud BUSARELLO, ULBRICHT, FADEL, 2014, p.16). Com 

um público nascido, principalmente, a partir da geração Y, os quais estão mais habituados com 

o sistema de jogos digitais, a linguagem dos jogos e os desafios individuais ou coletivos bastante 

perceptível e de fácil atração, seja com competição ou estratégia, e possuindo as habilidades 

bem definidas e planejadas, tornam-se cada vez mais presentes em diversas áreas do 

conhecimento e níveis de ensino.  
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Sobre o sistema de jogos, a literatura estabelece uma estrutura mínima que deve ser 

considerada para a criação de games, mesmo que seja utilizado em ambientes educacionais. 

Sobre isso, Mcgonigal (2012, p. 30) aponta quatro características necessárias: meta, regras, 

sistema de feedback e participação voluntária. 

META: “A meta é o motivo que justifica a realização de uma atividade por parte dos 

jogadores, em outras palavras, o elemento pelo qual os participantes de um jogo concentram 

suas atenções para atingir os propósitos designados” (VIANNA et al. 2013, p. 28) 

REGRAS: As regras ajustam o nível de complexidade do jogador frente à atividade a 

ser desenvolvida, liberando a criatividade e estimulando o pensamento estratégico. [...] As 

regras, portanto, têm a função de definir a maneira pela qual o jogador se comportará, ou de 

que modo organizará suas ações para o cumprimento dos desafios impostos pelo jogo. 

(VIANNA et al. 2013, p.28) 

FEEDBACK: “informar aos jogadores como está sua relação com os diferentes aspectos 

que regulam sua interação com a atividade. Também cabe a esse sistema fomentar motivação, 

mantendo os participantes constantemente conscientes do progresso atingido em relação a si 

próprios e à meta, de maneira mais ou menos explícita” (VIANNA et al., 2013, p.28-29). 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: “é necessário que ocorra a aceitação da meta, das 

regras e do modelo de feedback, com o intuito de viabilizar, também, condições comuns para 

harmonização em jogos com múltiplos jogadores” (VIANNA et al., 2013, p. 29). 

O uso de games vem sendo implantado como um meio de inovação pedagógica, o qual 

incentiva e constrói uma aprendizagem significativa; com a chegada do Ensino Remoto 

Emergencial devido ao contexto atual de pandemia, as aulas tiveram que se reinventar-se, e a 

partir daí ousou-se com a criatividade dos docentes com o uso de jogos virtuais para a 

assimilação dos conteúdos programáticos das disciplinas, embora, nem todos os docentes tem 

afinidade na criação de jogos/games; mas este deve estar presente na construção do 

conhecimento desde a educação infantil, [...] pois é concebido como um instrumento cheio de 

metodologias e finalidades (LIMA, 2008). 

 A utilização de games no processo pedagógico abrange todas as competências do saber, 

o jogo que é uma atividade lúdica estruturada e de cunho pedagógico possibilita que o indivíduo 

desenvolva todas suas competências no campo cerebral segundo a teoria das inteligências 

múltiplas, e assim possibilitando uma aprendizagem significativa sem o aspecto tradicionalismo 

que é uma maneira cansativa e desestimulante. De acordo com os estudos de Vianna (2013) o 

ato de brincar é uma condição fundamental no desenvolvimento do indivíduo no processo de 

ensino aprendizagem, uma vez que, possibilita o protagonismo e as relações de estudante e 

sociedade, mesmo que de forma simples, mas uma forma atrativa do enxergar as possibilidades. 

 Encaminhando-se com a proposta de gamificação, é indispensável ficar atento e 

observar a proposta pedagógica dos jogos e sua possível aplicação inserção nos conteúdos da 

sala de aula, dado que, estes apresentam diversos gêneros e métodos. Dentre a variedades de 

categorias existentes, abordaremos sobre os jogos digitais, pois estão dentro da proposta 

apresentada nos objetivos traçados, e, no contexto pandêmico atual. Os jogos digitais na 

educação apresentam de forma real e lúdica os conteúdos apresentados pelas disciplinas, sendo 

estes muita das vezes cansativo e de difícil compreensão, possibilita ao discente e ao docente 

uma maneira didático prazerosa de construir e compartilhar conhecimentos. 

 Além disso, os jogos digitais proporcionam ao estudante uma motivação intrínseca, logo 

ele se envolve, interessa-se, desafia e tem prazer por aquilo que está fazendo, por sua vez, um 

indivíduo motivado procura uma novidade, curiosidade, satisfação, busca a oportunidade e 

obter domínio sobre algo novo (VIANNA, 2013), ou seja, com a utilização dos jogos na sala 
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de aula, os discentes tem mais interesse ao aprender o conteúdo novo, devido aos estímulos 

proporcionados por essa metodologia adotada. 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos desta pesquisa quanto aos objetivos são bibliográficos 

e exploratórios. A pesquisa bibliográfica trata sobre O uso da gamificação como metodologias 

ativas no ensino superior. A pesquisa exploratória é caracterizada por explorar fenômenos de 

uma determinada temática. Gil (2006, p. 43) elucida que a pesquisa exploratória “[...] é 

realizada especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele 

formular hipóteses precisas e operacionais”. Considerando que não existem trabalhos 

científicos na área do secretariado executivo que versem sobre o uso da gamificação como 

ferramenta que potencializa o ensino-aprendizagem, é que esse estudo se torna relevante por 

apresentar as perspectivas e possiblidades para esta nova modalidade de ensino. 

Quanto à abordagem, foram utilizados os métodos mistos, tendo em vista que análises 

quantitativas como qualitativas serão empregadas em conjunto para melhor compreensão do 

fenômeno estudo (CRESWELL, 2007). Para consolidar o objetivo, foi utilizado um 

questionário em formulário on-line como instrumento de coleta de dados, elaborado a partir da 

ferramenta do Google, o formulário Google Docs. O questionário é uma “investigação 

composta por um número [...] elevado de questões apresentadas [...] às pessoas, tendo por 

objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas etc.” (GIL, 2006, p. 128). Ele foi elaborado com perguntas fechadas dicotômicas 

(sim, não e talvez) e de múltiplas seleções, além de perguntas abertas. O questionário foi 

enviado para os professores que estão ministraram aulas nos semestres remotos ofertados: 

2019.4, 2020.1 e 2020.2, no Secretariado Executivo Bilíngue. O questionário foi enviado para 

eles por e-mails e WhatsApp, no período de 20 a 30 de junho de 2021. Conforme informações 

fornecidas pela coordenação do curso, têm-se 27 professores ministrando disciplinas remotas, 

sendo considerados o universo da pesquisa. A amostra foi 77,77%, já que se obteve um retorno 

de 21 respostas, e a amostragem utilizada foi por acessibilidade aos sujeitos. 

Para analisar os dados coletados, utilizou-se a análise de conteúdo que, segundo 

Bardin (2010, p. 127), está “à disposição de resultados fiéis e significativos, pode o analista 

propor inferências e adiantar interpretações e propósitos dos objetivos previstos, ou que 

digam respeito”. Nessa perspectiva, as informações coletadas tiveram inferência teórica, 

permitindo confrontar a realidade encontrada com os referenciais teóricos abordados. Usou-

se a porcentagem, de modo que os dados foram apresentados em forma de gráficos do tipo 

barra, além de técnicas estatísticas de distribuição de frequências absolutas e relativas, para 

efeitos de mensuração do nível de percepção sentido pelos estudantes. 

 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa foi realizada por meio de questionário enviado para os professores que 

lecionaram disciplinas nos semestres remotos do curso de Secretariado Executivo Bilíngue da 

UFPB: 2019.4(jun.-ago./2020); 2020.1 (set.-dez./2020); 2020.2 (fev.-jul./2021). O objetivo é 

investigar a utilização de jogos virtuais como uma das metodologias ativas para promover o 

engajamento e motivação dos estudantes nas aulas. Para conhecer o perfil dos sujeitos que 

responderam à pesquisa, a faixa etária deles é que onze (11) possuem entre 41 e 50 anos – 
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geração X, enquanto 6 estão com até 40 anos – Geração Y, e 4 de 51 a 60 anos – Geração Baby 

Boomers. Os docentes que fazem parte da geração X, formada com os que nasceram entre 1960 

e 1980 e possuem alguns limites quanto ao uso de recursos tecnológicos digitais em comparação 

com a geração Y.  

Os indivíduos que fazem parte da geração Y são “seguidores de comodidades e 

novidades relacionadas às tecnologias, e também da globalização, essa geração tem apreço pela 

qualidade das informações”. (MUSSIO; VALIDÓRIO; SILVA, 2019, p. 5). Com isso, os 

estudantes dessa Geração podem demandar do professor comportamentos de proximidade sem 

hierarquia e a introdução de novas tecnologias na sala de aula (NOGUEIRA; CASA NOVA; 

CARVALHO, 2012). Com isso, o uso de gamificação no ensino superior de Secretariado pode, 

ainda, ser escasso em decorrência da pouca familiaridade do professor com as possibilidades 

existentes nas metodologias ativas de ensino-aprendizagem e que estejam relacionadas com o 

manuseio e articulação dos jogos para fins pedagógicos. 

Em contraposição, os estudantes podem ter dificuldades para acompanhar e interagir 

com os games propostos pelos docentes nas disciplinas remotas, devido às limitações ou 

ausência de conexão à internet viável, além de não ter acesso aos equipamentos ideais. Isto 

posto, corrobora-se que essa discussão sirva de estímulo para ampliar os horizontes e as 

possibilidades das metodologias utilizadas em sala de aula pelos professores, não deixando de 

considerar os desafios existentes no Ensino Remoto Emergencial. 

Atualmente, em 2020.2, dez (10) professores estão ministrando apenas uma (01) 

disciplina no semestre remoto, enquanto seis (6) docentes estão com duas (02) disciplinas. 

Porém, quatro (4) professores não estão com nenhuma disciplina, mas eles fazem parte do 

corpus da pesquisa, por já terem ministrado componentes em outros semestres remotos. Em 

relação ao tempo que eles estão lecionando na UFPB, igualmente, 8 professores têm até 5 anos 

e acima de 11 anos, respectivamente, enquanto 5 docentes estão na UFPB de 5 a 10 anos.  A 

área de formação deles é diversificada, contemplando: Administração (1); Contabilidade (1); 

Economia (2); Filosofia (2); Letras (5); Matemática (1); Psicologia (2); Secretariado (4); 

Sociologia; Direito (1); Estatística (1); Análise e Desenvolvimento de Sistemas (1). 

Para entrar na discussão sobre as metodologias ativas e o uso de gamificação nas 

disciplinas remotas, iniciou-se perguntando aos professores se eles utilizaram tais estratégias 

de engajamento. As respostas dessa pergunta estavam condicionadas para os sujeitos seguirem 

ou não para as demais questões. Para os que responderam ‘sim’, os dados coletados estão 

apresentados e discutidos a partir do gráfico 1, sendo sete (7) professores da amostra. No 

entanto, os que alegaram ‘não’ utilizar os jogos, quatorze (14) docentes, foram direcionados 

para relatar o motivo que dificultava adotar a gamificação nas suas disciplinas remotas, apenas. 

O quadro 1, por conseguinte, apresenta as respostas que foram categorizadas a partir das 

similaridades existentes entre si: 1. Desconhecimento do universo dos jogos; 2. Inadequação 

dos jogos para as disciplinas; 3.  Recursos técnicos para a construção de jogos. 

 
 

Quadro 1: dificuldade para usar jogos como recurso pedagógico nas suas disciplinas remotas 

Desconhecimento 

do universo dos 

jogos 

Falta de domínio dos jogos. 

Não conheço tais jogos. 

não conheço quais tipos de jogos podem ser utilizados na disciplina. E a dificuldade tb de 

adaptar os conteúdos. 

tenho dificuldades para criar os jogos. Quais jogos eu poderia criar? 

eu não tinha pensado nessa possibilidade, de utilizar jogos para ratificar os conteúdos 

abordados na disciplina. Vou tentar ver algumas possibilidades 
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Inadequação dos 

jogos para as 

disciplinas 

Nada. Não se adequa à disciplina. 

Conteúdo não disponível em formato de jogos. 

não vejo necessidade. Não acredito que os jogos podem auxiliar no aprendizado da 

disciplina. 

Recursos técnicos 

para a construção 

de jogos 

O processo de construção do jogo. Não é simples. 

sem tempo para planejar o uso desses recursos. 

A diversidade na internet dos estudantes. Alguns tem boa internet, outras não. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

 

Em relação ao desconhecimento ao universo dos jogos é possível que os docentes que 

optaram por esta alternativa não tenham afinidades com as tecnologias educacionais devido aos 

limites que possuem no manuseio e o desconhecimento da aplicação destes na sala de aula. 

Sobre isso, complementa-se que é necessário conhecer minimamente as características que 

envolvem um jogo, as quais são apontadas por Vianna et al. (2013): Meta, Regras, Feedback e 

Participação Voluntária. 

Os professores, então, relataram que não utilizaram jogos por avaliar que eles não se 

adéquam às disciplinas ou porque não existem conteúdos disponíveis em formato de jogos. 

Aqui, cabe refletir que os diversos jogos disponíveis atualmente foram criados a partir de 

demandas específicas dos indivíduos. Logo, os professores podem tentar criar um jogo tomando 

outros como exemplo. Ainda, ‘um professor falou que não vê a necessidade de incluir na 

disciplina, pois não acredita que eles podem auxiliar no aprendizado do estudante’. É relevante 

destacar que as metodologias ativas em si, já são uma quebra de paradigma, principalmente 

quando o sistema educacional estimula a manutenção de técnicas tradicionais de ensino, já que 

exige uma disposição dos gestores para investir em infraestrutura, equipamentos e materiais 

didáticos.  

Todavia, considerando as aulas no Ensino Remoto Emergencial, além de contribuir com 

o ensino-aprendizagem, conforme apontado por diversos estudos científicos, os jogos têm a 

proposta de engajar e motivar ainda mais os estudantes. Compreende-se que ainda há resistência 

de alguns professores para novas estratégias de ensino, pois as mudanças necessárias exigem, 

sobretudo, uma postura resiliente e aberta a superar desafios, considerando colocar o estudante 

como protagonista do seu planejamento pedagógico  

Além disso, os docentes apresentaram dificuldades como recursos técnicos na 

construção de jogos o processo de planejamento do jogo que não é simples, a falta de tempo 

para o planejamento e a diversidade do uso da internet que impossibilitam alguns docentes a 

adotar a gamificação como metodologia em sua aula, mas cabe ao docente organizar e otimizar 

seu tempo na demanda de atividades profissional e buscar inovação e sites/plataformas seguras 

e adaptar a sua disciplina. 

 Adiante, os dados apresentados referem-se, apenas, aos sete (07) professores que 

disseram já ter utilizado algum jogo nas disciplinas remotas.  Inicialmente, o gráfico 1 apresenta 

os conceitos que os docentes têm sobre as metodologias ativas, em que predomina as que 

estimulam a participação dos estudantes, envolvendo as suas dimensões afetivas-emocionais, 

mental-cognitiva, sensorial, entre outras (57,1%). 42,9% consideram que as metodologias 

ativas valorizam e apoiam no conhecimento, contextualizando os conteúdos das disciplinas com 

a realidade e utilidade que eles têm para o dia a dia dos estudantes. Nessa questão, Vianna et 

al., 2013, p.18 afirma que “só nos envolvemos em longo prazo com jogos que façam sentido, 

destacando-se a relevância de criar argumentos e tecer narrativas factíveis, ou seja, que digam 

respeito à realidade do público a que se destinam”.  
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Gráfico 1: Entendimento dos professores sobre o conceito de Metodologias Ativas 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 

Então, utilizar jogos que se aproximem da realidade de vida domiciliar ou universitária 

dos estudantes, poderá provocar mais engajamento pelo sentimento de pertencimento ao 

ambiente sendo abordado com fins pedagógicos. “O discente deve ser reconhecido como um 

indivíduo capaz de construir, modificar e integrar ideias se tiver a oportunidade de interagir 

com outros atores, com objetos e situações que exijam o seu envolvimento” (MITRE, et al., 

2008, p. 2141). Como exemplo, cita-se o SYM’S que tem uma interface de simulação realística 

em que os jogadores podem criar ambientes de trabalho, estabelecendo a rotina de um escritório 

e a circulação de pessoas. 

Além disso, no entendimento dos professores, as metodologias ativas devem prover 

competências de socialização dos saberes (28,6%) a partir dos trabalhos em equipe (28,6%), 

protagonizando as habilidades comportamentais e técnicas dos estudantes. Em paralelo, as 

metodologias ativas respeitam a liberdade de escolha do discente em que eles têm a 

oportunidade de sobrepor seus interesses com a atividade (28,6%). O foco permanece na 

atuação ativa dos estudantes, já que permite eles darem novos significados às tarefas que levam 

em consideração suas expectativas e pressupostos experienciados.  

Por fim, o conceito de metodologias ativas para 14,3% dos professores refere-se ao uso 

de diversos recursos, incluindo os culturais, científicos e tecnológicos, os quais devem ser 

articulados pelos próprios estudantes e que façam algum sentido com os conteúdos 

programáticos da disciplina. Há que diferenciar que as metodologias ativas não são apenas o 

uso de recursos digitais, mas são “diretrizes que orientam os processos de ensino e 

aprendizagem, que se concretizam em estratégias, abordagens e técnicas concretas, específicas 

e diferenciadas” (MORAN, 2018, p. 4). 

 No gráfico 2, os professores relataram as metodologias ativas que foram utilizadas, 

predominando a aprendizagem por meio de jogos com 85,7%. Com isso, nota-se um grande 

interesse dos docentes em adotar o uso de jogos na educação, e, com o avanço desta ferramenta 

é importante para o crescimento crítico e reflexivo do estudante. “A aplicação da gamificação 

aponta para circunstâncias que envolvam criação ou adaptação da experiência do usuário a 

determinado produto, serviço ou processo; intenção de despertar emoções positivas, explorar 

14,3

28,6

28,6

28,6

42,9

57,1

0 10 20 30 40 50 60

Promovem a utilização de múltiplos recursos culturais, científicos,

tecnológicos que podem ser providenciados pelos próprios alunos

no mundo em que vivemos.

Respeitam e estimulam a liberdade de escolha do aluno diante dos

estudos e atividades a serem desenvolvidas, possibilitando a

consideração de múltiplos interesses e objetivos.

Estimulam as atividades em grupos, possibilitando as

contribuições formativas do trabalho em equipe.

Promovem a competência de socialização do conhecimento e dos

resultados obtidos nas atividades desenvolvidas

Valorizam e se apoiam na contextualização do conhecimento,

imprimindo um sentido de realidade e utilidade nos estudos e

atividades desenvolvidas.

Demandam e estimulam a participação do aluno, envolvendo-o em

todas as suas dimensões humanas: sensório-motor, afetivo-

emocional, mental-cognitiva.
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aptidões pessoais ou atrelar recompensas virtuais ou físicas ao cumprimento de tarefas 

(VIANNA et al., 2013, p.17). 

Compreende-se esse tipo de aprendizagem, o estudante aprende enquanto brinca. Assim, 

tornando o processo de aprendizagem mais criativo, desafiador e interessante, ocasionando um 

efeito positivo no desenvolvimento cognitivo do estudante. Já 57,1% utilizaram como 

metodologias ativas a aprendizagem baseada em equipes e a aprendizagem baseada em 

problemas. Com isso, observa-se que os docentes estão adotando além da gamificação outras 

estratégias de metodologias ativas que possibilitam o pensamento crítico e reflexivo do 

estudante. Esses tipos de aprendizagem favorecem a aprendizagem ativa e colaborativa, além 

da aquisição de conhecimento através da solução de problemas, sendo técnicas e modelos ativos 

de aprendizagem de muita eficácia.   

  
Gráfico 2: Metodologias ativas utilizadas nas disciplinas remotas 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Tais ferramentas foram utilizadas tomando como base alguns princípios norteadores da 

gamificação, conforme dados do gráfico 3. Assim, 85,7% utilizaram jogos como um desafio 

conceitual, para promover e estimular a aprendizagem profunda, explorando a possibilidade de 

os estudantes refletirem e fundamentarem a sua opinião com base em conceitos e teorias. 

Nessa direção, 57,1% dos docentes quiseram oferecer uma experiência nova aos 

estudantes para estimular o pensamento crítico para a resolução de problemas. Lara (2005 apud 

SILVEIRA, 2009, p.119) afirma que “o uso de jogos deve ser concebido como uma atividade 

que pretende auxiliar o aluno a pensar com clareza, desenvolvendo sua criatividade e seu 

raciocínio lógico”. Com isso, espera-se que haja uma aprendizagem profunda para dar 

condições dos discentes atingir metas desafiadoras que são estabelecidas pelas organizações ou 

projetos em que estejam envolvidos.  
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Gráfico 3: Princípios que nortearam a gamificação utilizada  

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 

Fazendo jus ao motivo pelo quais os jogos passaram a ser utilizados nos ambientes 

organizacionais e educacionais, 57,1% dos professores veem na gamificação a oportunidade de 

engajar e motivar mais os estudantes com a adaptação dos conteúdos teóricos em plataformas 

digitais que possam ser manipuladas para trazer diversão e aprendizado, simultaneamente. 

Guimarães (2001, p. 37-57) é enfático quando afirma que “um indivíduo intrinsecamente 

motivado procura por novidade, entretenimento, satisfação da curiosidade, oportunidade para 

exercer novas habilidades ou obter domínio sobre algo”. 

Todavia, segundo Vianna et al. (2013, p. 30) “a motivação extrínseca, por sua vez, 

sugere que a relação do sujeito com a atividade desenvolvida parte do desejo por alcançar 

determinada recompensa externa, como bens materiais ou mesmo reconhecimento pelo sucesso 

alcançado”  

Os jogos também são utilizados para construir uma base de confiança com a experiência 

de uma aprendizagem vencedora por meio de prêmios e competição, conforme opinião de 

42,9%. Além disso, eles podem estimular à persistência, já que exige dos estudantes uma 

postura resiliente para quando falhar, tentar de novo, persistindo até conseguir melhores 

resultados nos jogos pedagógicos. 

 Após conhecer os princípios que nortearam a utilização dos jogos nas disciplinas 

remotas, é salutar saber os objetivos que os professores queriam alcançar. O quadro 2 apresenta 

como objetivos: Estimular a participação dos estudantes nas aulas, promover o aprendizado de 

forma dinâmica e gerar mais domínio dos conteúdos abordados em sala; verificar o processo de 

ensino aprendizagem; aprendizagem de forma motivadora; a participação e o envolvimento dos 

estudantes nas disciplinas bem como uma aprendizagem maior dos conteúdos tratando; 

raciocínio lógico até a prática realística; ratificar os conteúdos ensinados, bem como ouvir o 

que eles aprenderam em cada jogada e praticar o aprendizado do idioma estrangeiro. 
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14,30%

42,90%

42,90%
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57,10%

85,70%
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ACESSIBILIDADE: Com os recursos e informações que o

jogador tem, ele será hábil a alcançar os objetivos propostos.

APRENDIZAGEM PROFUNDA: Oferece aos alunos situações

novas e desconhecidas que estimulam o pensamento crítico e a

resolução de problemas estratégicos para atingir metas…

CONSTRUÇÃO DA CONFIANÇA: Por meio da gamificação os

estudantes têm experiência de aprendizagem vencedora.

Desenvolve eficiência.

MELHORA DA MOTIVAÇÃO INTRÍNSECA: Engaja e motiva

os estudantes, criando uma combinação da motivação extrínseca

com a intrínseca.

FRACASSO PRODUTIVO: Incentiva o erro para, então, dar um

feedback instrucional.

ESTÍMULO À PERSISTÊNCIA: A possibilidade de falhar e

continuar tentando, aumenta a resiliência, a persistência.

DESAFIOS CONCEITUAIS: Promovem uma aprendizagem

profunda, em vez de se utilizar apenas da memória do estudante.
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Quadro 2: objetivo(s) para serem alcançados na utilização dos jogos nas disciplinas remotas 

Estimular a participação dos estudantes nas aulas, promover o aprendizado de forma dinâmica e gerar mais 

domínio dos conteúdos abordados em sala. 

Verificar o processo de ensino aprendizagem 

Aprendizagem de forma motivadora 

A participação e o envolvimento dos estudantes na disciplina bem como uma aprendizagem maior dos 

conteúdos tratando. 

Raciocínio lógico até a prática realista 

objetivo de ratificar os conteúdos ensinados, bem como ouvir deles o que aprenderam em cada jogada 

praticar o aprendizado de um idioma estrangeiro 

Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Diante dos objetivos apresentados pelos docentes, a utilização de jogos nas disciplinas 

remotas é atribuída à fixação do conteúdo da disciplina, ou seja, a gamificação foi utilizada 

como uma estratégia inovadora para desenvolver o cognitivo do estudante através dos desafios, 

fracassos e acertos, e proporcionar encantamento e prazer pela atividade atribuída. Com isso, 

torna-se como objetivo principal do jogo, a aprendizagem de forma autônoma e participativa, a 

partir de situações reais e problemas; a proposta do uso dessas metodologias é que o estudante 

participe ativamente do seu processo de aprendizagem e responsável pela construção de 

conhecimento, dado que, o discente está no centro do planejamento do professor (MORAN, 

2018). 

Para a implantação das metodologias ativas nas disciplinas remotas, os professores 

fizeram uso dos jogos de ação; jogos de lógica, jogos de memória; jogos de cartas; jogos de 

simulação realística jogos de perguntas e respostas. “As brincadeiras de imaginação, os jogos 

de memória, bingos, ludos, dominós, jogos de tabuleiros, jogos com cartas [...] são sugestões 

de atividades lúdicas para o desenvolvimento da inteligência lógico-matemática” (LIMA, 2008, 

p.87). Para isso, utilizaram sites específicos para criação e adaptação de jogos como:  

WordWall: é uma plataforma projetada para a criação de atividades personalizadas, em 

modelo gamificado, utilizando apenas poucas palavras. 

Kahoot!: é uma plataforma de aprendizado baseada em jogos, usada como tecnologia 

educacional em escolas e outras instituições de ensino. Seus jogos de aprendizado, "Kahoots", 

são testes de múltipla escolha que permitem a geração de usuários e podem ser acessados por 

meio de um navegador da Web ou do aplicativo Kahoot!. 

Quizizz: é de modo semelhante ao Kahoot!, uma plataforma de elaboração e aplicação 

de testes (quizes) que envolvem perguntas e respostas de múltipla escolha rápidas, 

e funciona com um envio de código para o aluno, não requerendo que necessariamente este 

tenha o app instalado em seu celular. 

Escola Games: é um site gratuito de jogos educativos para crianças a partir de 5 anos e 

todos os jogos são desenvolvidos com acompanhamento. 

Gerador de palavras cruzadas: O jogo de palavras cruzadas é um passatempo bastante 

difundido. Consiste em várias linhas formadas por quadrados em branco, algumas na vertical e 

outras na horizontal, que se cruzam umas com as outras. Cada linha deve ser preenchida por 

uma palavra, e cada palavra deve ser descoberta através de dicas que acompanham as cruzadas. 

Ao se preencher uma das linhas, automaticamente se preenche alguns quadrados das outras 

linhas que a cruzam, tornando mais fácil sua resolução. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_educacionais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_educacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_educacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://pt.wikipedia.org/wiki/Passatempo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palavra
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Duolingo: é uma plataforma de ensino de idiomas que compreende um site, aplicativos 

para diversas plataformas e um exame de proficiência digital. O Duolingo está disponível na 

Web, iOS, Android, Windows Phone e Linux. 

São diversas ferramentas que podem ser utilizadas, de modo que cada professor deve 

explorar a criatividade para buscar as que mais se adequam a sua disciplina, além de explorar 

exaustivamente todos os recursos que são disponibilizados em cada plataforma. Sobre isso, 

Silva e Brincher (2012, p.42) apontam que tem sido evidente “a profusão cada vez maior de 

títulos, plataformas, gêneros, modos de jogabilidade e convergência de mídias; [...] e a grande 

quantidade de iniciativas de produção de jogos com fins educacionais”. Com o aumento das 

demandas, cresce também as ofertas, ou seja, nos próximos há uma grande probabilidade de 

serem criados outros jogos, os quais podem ser demandados a partir de situações específicas de 

cada docente e suas respectivas disciplinas. 

Em seguida e, após apresentar a diversidade de ferramentas e jogos que podem ser 

utilizados, é apropriado conhecer a reação dos estudantes com a aplicação dessas metodologias. 

No gráfico 4, 100% dos professores afirmaram que os estudantes se mostraram participativos, 

e empolgados, enquanto 71,4% dos docentes apontaram a cooperatividade entre os estudantes. 

 
 

Gráfico 4: Reação dos estudantes com a aplicação de metodologias ativas 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

 

Em menor proporção, 28,6% dos docentes relataram que os discentes também estavam 

apáticos, e resistentes às metodologias utilizadas. Apenas 14,3% dos respondentes alegaram 

que os discentes se mostraram indiferentes e críticos. No geral, compreende-se que os jogos 

utilizados tiveram uma boa aceitação, já que eles foram bem participativos, empolgados, 

cooperativos.  

Por fim, esta pesquisa se propôs a investigar as competências que podem ser 

desenvolvidas nos estudantes com o uso de jogos, já que “aprender de forma ativa envolve a 

atitude e a capacidade mental do aluno buscar, processar, entender, pensar, elaborar e anunciar, 

de modo personalizado, o que aprendeu” (FERRARINI, SAHEB, TORRES, 2019, p. 5). Com 

base no gráfico 5, as principais competências desenvolvidas são a reflexão (pensamento crítico) 

e o domínio de conteúdo. 
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Gráfico 5: Competências desenvolvidas nos estudantes com o uso de jogos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

Em relação às competências desenvolvidas pelos estudantes, 100% dos docentes 

pesquisados afirmaram que, com o uso da gamificação na sala de aula, os discentes dominam 

o conteúdo abordado e constroem um pensamento crítico/reflexivo acerca da abordagem 

proposta em sala de aula. Com isso, observa-se que a utilização de games no processo de ensino 

aprendizagem é de grande importância, pois com o uso dessa metodologia além de ser 

inovadora, incentiva e motiva os estudantes a aprender. De acordo com Piaget (1971) o uso dos 

jogos auxilia no desenvolvimento cognitivo dos estudantes sob as perspectivas criativa, afetiva, 

histórica, social e cultural; jogando o indivíduo, descobre, desenvolve habilidades e 

experimenta novos pontos de vista.  
Com base nas análises realizadas, como já citado anteriormente, foram pesquisados 21 

(vinte e um) docentes do curso de secretariado executivo da UFPB. Observa-se que mais da 

metade dos docentes (14) não utilizam jogos na sala de aula por diversas dificuldades, que 

incluem a falta de afinidade com as tecnologias educacionais, bem como a ausência de 

compreensão de como adaptar os conteudos da disciplina para o formato de jogos. Todavia, 

eles reconhecem a importância da gamificação no processo de ensino aprendizagem, a partir 

dos apontamentos sobre as competências desenvolvidas na construção do conhecimento do 

estudante. O uso de metodologias ativas que propiciam um aprendizado ativo, autônomo, 

engajado e motivador, coloca o estudante no centro do planejamento didático e enaltece o 

protagonismo dele em sala de aula. 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O intuito desta pesquisa foi de apresentar o panorama e as possibilidades de uso da 

gamificação nas disciplinas remotas do curso de Secretariado Executivo da UFPB. Dessa 

maneira, descreveu-se os motivos que dificultam o uso de jogos como recurso pedagógico nas 
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disciplinas remotas, que referem-se ao desconhecimento do universo dos jogos, à inadequação 

dos jogos para as disciplinas e, por fim, aos conhecimento para manusear os recursos técnicos 

que são necessários para a construção de jogos. 

Então, constatou-se que poucos professores utilizam jogos como recurso metodológico 

na sua disciplina, o que desestimula e enfraquece o acompanhamento e engajamento dos 

estudantes nas disciplinas ofertadas no Ensino Remoto Emergencial. Assim, identificou como 

ocorre a utilização de jogos virtuais pelos professores nas disciplinas remotas do curso de 

Secretariado Executivo Bilíngue da UFPB, em que ainda é muito tímido e que diversas 

possibilidades, tipos e plataformas de jogos digitais ainda não são explorados. 

Em relação a gamificação, encontramos que é uma estratégia inovadora que está sendo 

consolidada na educação, sendo uma metodologia ativa que tem o intuito de enaltecer a 

aprendizagem do indivíduo, colocando-o como centro/protagonista no processo de ensino 

aprendizagem, além de propiciar que o discente participe do seu próprio aprendizado, sendo o 

responsável pela construção de conhecimento solucionando problemas reais. 

Como parte dos objetivos específicos, discutiu-se os princípios que nortearam a 

gamificação utilizada pelos docentes, sendo o principal relacionado aos “desafios conceituais”, 

que têm a capacidade de promover uma aprendizagem mais profunda. Por isso, os jogos desse 

princípio exploram apenas a memória do estudante, a partir do que foi ensinado em sala. 

Sobre os objetivos estabelecidos pelos professores nos jogos, percebeu-se que eles 

abordaram a estratégia de promover e estimular uma aprendizagem mais profunda dos 

conteúdos, explorando a possibilidade do estudante refletir, criticar e opinar sobre determinado 

assunto. 

Como sites específicos para a criação e adaptação de jogos, os docentes disseram que 

utilizaram o wordwall; Kahoot; Quizizz; Escola Games; Gerador de palavras cruzada e 

Duoligo. Em cada plataforma existem vários jogos e recursos que devem ser explorados 

detalhadamente para potencializar o uso de gamificação como parte do processo pedagógico. 

Para além, aponta-se que existem diversas outras ferramentas que podem ser utilizadas, de 

modo que cada professor deve explorar a sua criatividade afim de identificar as que mais se 

adequam a sua disciplina.  

 No que diz respeito à reação dos estudantes com a utilização de jogos na sala de aula, 

eles foram avaliados como participativos, engajados, empolgados, tornando a aprendizagem 

mais significativa e reflexiva. Assim, proporcionando um maior domínio dos conteúdos 

abordados em sala de aula, bem como estimular nos estudantes um pensamento mais crítico e 

analítico. 

Como limitações da pesquisa, tem-se que o corpus foi restrito, já que o universo definido 

se refere apenas aos professores que lecionaram em Secretariado Executivo nos semestres 

remotos. Devido à excepcionalidade demandada pela pandemia da Covid-19 no contexto 

educacional, não é obrigatório a oferta de todos os componentes curriculares na Universidade 

Federal da Paraíba. Com isso, alguns professores não ofertaram disciplinas no respectivo curso 

e, portanto, os sujeitos da pesquisa não foi o mais amplo possível. 

 Por fim, cabe ressaltar que as considerações apresentadas neste artigo não encerram os 

debates em torno do tema, mas traz contribuições das teorias adotadas sendo abordadas no 

contexto da profissão de Secretariado Executivo, o que ainda não havia sido feito por outros 

pesquisadores. Portanto, levantou-se discussões que poderão gerar embasamento para outras 

pesquisas, uma vez que, a gamificação no processo de ensino aprendizagem para os cursos de 

Secretariado ainda são exímios, se permitindo mapear e analisar os jogos que foram utilizados 

em cada disciplina nas pesquisas futuras. 
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