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Resumo 

Apesar de poderem contribuir de formas importantes no contexto educativo, no Brasil, o 

uso de jogos é pouco implementado nas atividades do ensino regular, e nem sempre 

apropriado pelas professoras. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão narrativa a 

respeito do uso de jogos na escola para compreender qual tem sido o papel das professoras 

nestas pesquisas. Foram consultadas as bases Web of Science, LILACS, Scielo, PePSIC 

e PsycInfo. A estratégia de busca resultou em 1757 artigos. Após a exclusão dos artigos 

duplicados e observados os critérios de inclusão e exclusão, 13 artigos foram incluídos 

para a síntese qualitativa. Os resultados são discutidos sob duas vertentes principais, a 

saber, a participação das professoras nas pesquisas sobre jogos, e a inclusão de 

tecnologias digitais no contexto educacional. Os achados desta revisão apontam para a 

necessidade de que pesquisas futuras se dediquem a avançar nas investigações sobre o 

uso de jogos na escola, incluindo a figura da professora nessa dinâmica, considerando que 

seu papel de mediação é parte constituinte da relação que crianças e adolescentes 

estabelecem com o conhecimento e com o outro no contexto educativo. 
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A educação é um dos direitos básicos garantidos pela Constituição Federal de 

1988, além de ser imprescindível para o desenvolvimento social, político e econômico de 

um país. Segundo o documento “Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) 

na Educação Básica (Conselho Federal de Psicologia, 2019), garantir o acesso à educação 

é um compromisso ético-político do psicólogo que atua em contextos educacionais. Dessa 

forma, os referenciais teóricos da Psicologia podem contribuir para a compreensão dos 

inúmeros desafios presentes no contexto educacional e para a construção de um projeto 

de educação democrático e emancipador.  

Conforme o artigo 26 do Código de Ética do Psicólogo, “o psicólogo baseará o 

seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, igualdade e da 

integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos” (CFP, 2005). Nesse sentido, o uso de jogos no contexto educativo 

pode ser uma excelente ferramenta, pois favorece uma relação lúdica, e, portanto, ética e 

subversiva, das crianças com o conhecimento e com o outro.  

O jogo é um elemento cultural que humanos compartilham ao longo de sua 

trajetória filogenética e ontogenética. Em todas as civilizações existiu algum tipo de jogo 

(Huizinga, 2005). O jogo tem finalidade em si mesmo, ou seja, joga-se pelo simples 

prazer de jogar. A criança brinca e joga desde o início de seu desenvolvimento e, à medida 

que se desenvolve, começa a jogar jogos que envolvem abstrações e regras mais 

complexas (Cardoso e Silva, 2019). 

Na perspectiva histórico-cultural (Vygotsky, 2001) a criança se desenvolve à 

medida que busca compreender as ações e convenções do mundo em que está inserida. O 

humano se constitui humano a partir de sua atividade vital, o trabalho, por meio da qual 

transforma a natureza, humanizando-a. Assim, o homem se apropria do daquilo que 
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resulta das gerações antecedentes, por meio da aprendizagem, para que continue o 

processo civilizatório (Pessoa et al., 2017).  

Durante a infância a criança brinca e joga como se estivesse exercitando a vida 

social dos adultos. Nas brincadeiras de faz-de-conta, a criança imagina como seria 

desempenhar alguma função social - como, por exemplo, professor(a), mãe/pai, dentista, 

cozinheiro(a), atleta, bailarino(a) - e exercita essas funções a partir das concepções que 

têm sobre ela. Nos jogos e brincadeiras a criança extrapola sua realidade e seu 

comportamento habitual infantil e este exercício impulsiona seu desenvolvimento 

(Vygotsky, 2001).  

Nesse sentido, brincar é buscar inserir-se no mundo cultural (Bodrova & Leong, 

2015). O jogo e o brincar e sua dimensão histórico-cultural são temas explorados por 

estudos recentes que apontam o brincar como um meio privilegiado de aquisição da 

linguagem (Quinn, Donnely & Kidd, 2018) e compreensão do mundo cultural (Bodrova 

& Leong, 2015). O brincar também impulsiona avanços cognitivos, linguísticos e motores 

nas crianças (Quinn, Donnely & Kidd, 2018).  

Os jogos e brincadeiras promovem o engajamento do sujeito à ação (Starepravo et 

al., 2015). Quando a criança está brincando, ela o faz motivada por si mesma, descobrindo 

as soluções para os desafios que se apresentam de maneira autônoma. No contexto em 

que foram criadas, instituições educacionais desenvolveram um modelo de educação 

massificante, em que as dimensões lúdicas, especialmente em atividades espontâneas, 

têm espaço absolutamente restrito ou muito limitado (Cardoso & Silva, 2019).  

Favorecer um espaço para a dimensão lúdica nos processos educacionais, 

portanto, pode ser valioso. E jogos podem ser um recurso privilegiado nesse sentido, seja 

encarnado em atividades espontâneas protagonizadas pelas crianças, seja, no outro 
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extremo do espectro, ligado a processos específicos de ensino-aprendizagem (Starepravo 

et al., 2015).  

Quando jogos são usados em sala, por exemplo, como recurso para apresentar 

conteúdos formais, como jogos de alfabetização ou matemáticos, eles possibilitam que o 

aluno se aproprie dos conteúdos curriculares de múltiplas formas, uma vez que a criança 

precisará construir suas próprias estratégias para solucionar os desafios que se apresentam 

durante o jogo, como atores de seu processo de educação (Macedo & Campos, 2011). 

Nessa perspectiva, o conhecimento é concebido como uma construção ativa da criança 

(Starepravo et al., 2015). Se suas estratégias falharem, precisará elaborar novos caminhos 

para solucionar o problema, e o jogo, justamente, cria condições para um exercício de 

exploração de novos caminhos e possibilidades. Dessa maneira, o jogo pode favorecer o 

lugar do aluno como sujeito ativo do processo dialético de apropriação do conhecimento 

(Pessoa et al., 2017). 

O aspecto coletivo dos jogos de regra promove a interação social e exige da 

criança que ela considere a jogada de outros participantes para atingir o objetivo final do 

jogo (Petty, Souza & Monteiro, 2019). Isso porque não basta a ela somente calcular sua 

jogada, mas ela deve também prever qual é a melhor estratégia a partir das jogadas de 

seus parceiros (Palmieri, 2015).  

Além disso, a cooperação também pode ser favorecida pelos jogos de regra. 

Estudos apontam que a organização coletiva dos ‘times’ favorece o exercício da 

capacidade de resolver problemas junto com outras crianças (Palmieri, 2015). Nesse 

sentido, o jogo pode favorecer a socialização, o desenvolvimento ético e a relação 

respeitosa entre as crianças e adolescentes na escola. Dessa forma, caberia à escola, como 

um contexto sociocultural privilegiado, e aos educadores como agentes da mudança, 

possibilitar a integração de espaços de cooperação na escola. 
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Segundo a perspectiva construtivista, a aprendizagem é um processo adaptativo e 

tem natureza social, histórica e cultural (Macedo & Campos, 2011). Nessa perspectiva, 

professoras exercem um papel de intermédio entre o aluno e o conhecimento, uma vez 

que não é possível educar apenas pela transmissão direta de conteúdos formais, tomando-

se a criança um sujeito passivo e alienado de seu próprio processo de educação. É 

necessário oferecer condições para que o aluno se aproprie dos conteúdos, traçando seus 

próprios caminhos para a construção do conhecimento.  

Apesar de contribuições importantes no contexto educativo, no Brasil o uso de 

jogos é pouco implementado nas atividades do ensino regular. Nesse sentido, as 

professoras1 possuem uma relevância significativa na construção de práticas educativas 

que incluam os jogos. Segundo Stieler-Hunt e Jones (2015), se compreendem bem as 

contribuições da dimensão lúdica na educação, é mais provável que se arrisquem a utilizar 

os jogos em suas práticas em sala de aula. 

Entretanto, existem alguns desafios para a inclusão dos jogos no cotidiano escolar. 

A configuração rígida do espaço presente na educação possibilita poucas oportunidades 

para a professora realizar atividades que quebrem essa lógica e permitam o barulho, a 

desorganização do espaço, estabelecendo uma dinâmica diferente da adotada pelo ensino 

mais tradicional, voltado para a transmissão oral dos conteúdos, apresentação escrita do 

mesmo na lousa para que alunos copiem e realização de exercícios individualmente 

(Palmieri, 2015). Além disso, um estudo realizado com professoras de Educação Infantil 

nos Estados Unidos aponta que as docentes relatam que a alta exigência imposta pelas 

instituições sobre elas as leva a priorizar as aulas mais tradicionais em detrimento dos 

                                                             
1 Em função das mulheres serem sistematicamente mais numerosas no Brasil para ocupar cargos de 
docência desde a Educação Infantil até o Ensino Médio (INEP, 2018), neste texto utilizaremos 
“professora(s)” para nos referirmos a “professor(es)”. 
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jogos e brincadeiras (Lynch, 2015), uma vez que existem diversos mecanismos de 

avaliação do rendimento das turmas e do desempenho das professoras no contexto 

educacional, e também a ideia de que os jogos, apesar de desejáveis, não contribuem 

suficientemente no processo educativo.  

Dessa forma, é necessário compreender quais são esses desafios contemporâneos 

enfrentados pela escola. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi o revisar as produções 

científicas a respeito do uso de jogos na escola para compreender, especificamente, qual 

tem sido o papel das professoras nestas pesquisas. 

  

Método 

O método escolhido para este trabalho foi a revisão narrativa. A revisão narrativa tem 

como finalidade analisar um conjunto de produções científicas recentes que possuem 

como objeto um determinado tema. O manual desenvolvido pelo Joanna Briggs Institute 

(Moola et al., 2020) propõe que uma revisão narrativa consiste em apontar os principais 

aspectos encontrados nos estudos contemporâneos sobre um determinado assunto e 

produzir uma síntese textual a partir dos dados obtidos na revisão. Este conjunto de 

produções é selecionado a partir de critérios de inclusão previamente definidos. Após a 

leitura da seleção de estudos, seu conteúdo é sistematizado e dele emergem categorias de 

análise que propiciam a compreensão de como o tema vem sendo abordado nas 

publicações científicas recentes. 

Uma revisão narrativa envolve: um processo de identificação de materiais para 

possível inclusão; seleção de materiais para inclusão; elaboração de síntese em formato 

textual ou gráfico; e, análise das contribuições (Grant et al., 2009).  Para apresentar a 
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seleção dos estudos foi utilizado o diagrama PRISMA-Scr, registrado no Enhancing the 

Quality and Transparency of Health Research (EQUATOR) (Figura 1). 

Nesta revisão, a estratégia “População Conceito e Contexto” (PCC) foi escolhida 

para organizar a seleção do material bibliográfico. Dessa maneira, definiu-se como 

População as professoras, como Contexto as salas de aula do ensino regular, e como 

Conceito o uso de jogos na escola.  

Assim, este trabalho procurou responder à pergunta: “qual tem sido a participação 

das professoras retratada nas pesquisas recentes sobre o uso dos jogos na escola?”. 

Aspectos secundários que auxiliaram na compreensão da pergunta principal dizem 

respeito a a) avaliação se as professoras retratadas utilizam jogos na sala de aula; b) quais 

jogos são utilizados e por quem são escolhidos; c) a autonomia do docente na escolha e 

aplicação das atividades de jogo; d) a compreensão das professoras a respeito os efeitos 

do jogo nas relações de ensino e aprendizagem; e, e) como as professoras tem lidado com 

a entrada de jogos e ferramentas digitais na educação.  

 

Estratégia de busca 

O processo para identificar o material selecionado para a revisão ocorreu em 

etapas. Primeiro, foram consultadas as bases WOS (Web of Science), LILACS e Scielo, 

como bases multidisciplinares, e PePSIC e PsycInfo como bases específicas. Realizou-se 

nessas bases uma pesquisa abrangente para identificar os descritores e termos de busca 

relevantes. Além disso, foram consultadas as publicações da revista ABRAPEE 

(Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional) dos últimos dez anos, como 

estratégia para a identificação de descritores termos relevantes para a identificação de 

publicações sobre o assunto.  



 

7 
 

Dessa forma, foram definidos os termos de busca: Child* AND game AND 

(ludic* OR play) AND (educ* OR school). Como última etapa da busca de artigos para 

compor o corpus a ser analisado, foi realizada uma checagem nas referências dos artigos 

relevantes identificados pela estratégia de busca, para verificar se algum artigo apto a 

inclusão poderia ter escapado ao desenho de descritores e bases adotados na estratégia de 

busca.  

Os estudos selecionados para análise foram lidos na íntegra, fichados e 

sistematizados. 

 

Critérios de inclusão 

Foram selecionados para compor o estudo somente artigos que envolviam a figura da 

professora em pesquisas sobre o uso de jogos em salas de aula do ensino regular. Foram 

incluídos apenas artigos recentes, publicados nos últimos 10 anos (de janeiro de 2010 a 

junho de 2020), que tratam de estudos empíricos (e não teóricos ou de revisão). Os artigos 

deveriam ter sido publicados em revistas científicas e submetidos a revisão por pares, e 

estarem disponíveis em português ou inglês.  

Não foi considerado critério de inclusão o nível escolar no qual as professoras 

lecionam, ou seja, foram incluídos estudos com professoras que ensinam em diversos 

níveis escolares, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. Ademais, não foi 

considerado critério de inclusão professoras com mais ou menos anos de experiência na 

carreira docente, portanto, foram incluídos artigos que tratavam de professoras em 

formação, professoras com poucos anos de carreira e professoras que lecionam há alguns 

anos. Artigos que tratavam de jogos na Educação Especial, em outros espaços da escola 

(e.g. a hora do lanche) e outros contextos educacionais não foram incluídos.  
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Resultados e Discussão 

A estratégia de busca resultou em 1757 artigos. Após a exclusão dos artigos 

duplicados chegou-se a um número de 595 publicações. Essas produções tiveram seus 

títulos, resumos e, quando necessário, todo o texto consultado para a avaliação da sua 

adequação aos critérios de inclusão no estudo. Como resultado desse processo de seleção, 

13 artigos foram incluídos no corpus para a síntese qualitativa. A descrição detalhada 

desse processo encontra-se no diagrama de fluxo PRISMA-ScR (Fig.1). 

 

Fig 1. Diagrama de Fluxo PRISMA-Scr 
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Foi possível perceber que, apesar do grande volume de produções cientificas a 

respeito do uso de jogos na escola, poucas publicações incluíam, especificamente, as 

professoras. Grande parte das pesquisas tinham como população alvo as crianças/alunos. 

Os treze artigos incluídos na revisão estão disponíveis na Tabela 1.



 

10 
 

Tab 1.   Textos incluídos na síntese qualitativa 

Ano Título  Autor País Tipo de Jogo  Nível de Escolarização 

2015 
Training teachers to include games in basic education: an experience 

report 
Muller, A. C., Cruz, D. M. BRASIL Digital 

Educação Infantil e 

Ensino Fundamental 

2015 
Educators who believe: understanding the enthusiasm of teachers who 

use digital games in the classroom. 

C. J. Stieler-Hunt, C. M. 

Jones 
AUSTRÁLIA Digital  

Educação Infantil, 
Ensino Fundamental I e 

II e Ensino Médio 

2015 Jogos cooperativos e a promoção da cooperação na educação infantil 
M. W. A. R.  

Palmieri 
BRASIL Presencial  Educação Infantil 

2016 
Science and mathematics teaching through local games in preschools of 

Botswana 
K. S. Bose, G. Seesto ÁFRICA DO SUL Tradicional  Ensino Fundamental I 

2017 

As tecnologias digitais na aprendizagem das crianças e no 
envolvimento parental no Jardim de Infância: Estudo exploratório das 

necessidades das educadoras de infância 

Laranjeiro, D. A., Antunes, 

M. J., Santos, P. 
PORTUGAL  Digital  Educação Infantil 

2017 

A quantitative approach to pre-service primary school teachers' 

attitudes towards collaborative learning with video games: previous 
experience with video games can make the difference 

del Pozo, M. M., Gómez-

Pablos, V. B., Munõz-
Repiso, A. G. 

ESPANHA Digital 
Ensino Fundamental I e 

II 

2018 O uso do jogo protagonizado na Educação Infantil  

G. M. D. B. Beling, K. R. 

D.: Goncalves, Darius, R. P. 

P. 

BRASIL Presencial  Educaçao Infantil 

2018 
Attitudes Toward Game Adoption: Preservice Teachers Consider 

Game-Based Teaching and Learning 
Sardone, N. B. 

ESTADOS 

UNIDOS 
Digital 

Ensino Fundamental I e 

II 

2019 
Using the PCaRD digital game‐based learning model of instruction in 

the middle school mathematics classroom: A case study 
A. R. Denham 

ESTADOS 

UNIDOS 
Digital 

Educaçao Fundamental I 

e II 

2019 A importância das atividades lúdicas no universo infantil 
 Cardoso, M. D. D., d. Silva, 

A. M. B. 
BRASIL Presencial Educação Infantil 

2019 
Apenas brincando? Brinquedos e brincadeiras na educação infantil: O 

que dizem as educadoras? 
da Silva, M. R. P. F. BRASIL Presencial Educação Infantil 

2020 

The future-gazing potential of digital personalization in young 

children’s reading: Views from education professionals and app 

designers 

Kucirkova, N. F. INGLATERRA Digitais Educaçao Infantil 

2020 Giving Teachers a voice: A study of actual game use in the classroom T. Jesmin, T. Ley ESTONIA Digitais 
Educação Infantil, 

Ensino Fundamental I e 

II, Ensino Médio 
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  Este estudo buscou produções publicadas no intervalo entre os anos de 2010 e 

2020, todavia, não foram encontrados artigos que se encaixassem nos critérios de inclusão 

entre os anos de 2010 e 2014. Nos últimos cinco anos, entretanto, observou-se um 

aumento importante nas produções sobre jogos que incluem as professoras como parte da 

intervenção ou do objeto de análise do estudo.  

Observou-se que as pesquisas foram predominantemente realizadas em países de 

cultura ocidental, com prevalência de estudos brasileiros (5), norte americanos (2) e 

europeus (4; Portugal, Espanha, Inglaterra e Estônia).  Além desses, um dos estudos 

ocorreu na África do Sul e outro foi realizado na Austrália. A maior parte dos estudos 

selecionados foi publicada em inglês (7), com exceção dos brasileiros, publicados em 

língua portuguesa.   

Em relação ao método, foram selecionados apenas artigos empíricos com 

participação das professoras. A maior parte dos estudos adotou métodos qualitativos 

(Bose, 2016; Denham, 2019; Kucirkova & Flewitt, 2020; Laranjeiro, 2017; Muller, 2015; 

Palmieri, 2015; Silva, 2019; Stieler-Hunt & Jones, 2015) ou quali-quantitativos de 

pesquisa (Belling et al., 2018; Cardoso & Silva, 2019; Sardone, 2018); e, apenas dois 

deles adotaram o método quantitativo (del Pozo et al, 2017; Jesmin & Ley, 2020). Em 

relação aos instrumentos, nos estudos qualitativos foram utilizados questionários com 

alternativas previamente elaboradas (Jesmin & Ley, 2020; Sardone, 2018), entrevistas 

semiestruturadas (Belling et al., 2018; Laranjeiro et al., 2017; Stieler-Hunt & Jones, 2015) 

e encontros de formação e grupos focais de debate e compartilhamento de experiências 

(Bose, 2016; Muller, 2015; Palmieri, 2015; Silva, 2019). 

Observou-se também que os estudos trouxeram maneiras diferentes de se definir 

o conceito de jogo. Três estudos apresentavam os conceitos de “jogo” e “brincadeira” 

como sinônimos (Bose, 2016; Belling et al., 2018; Silva, 2019). Todos os outros estudos 
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trouxeram jogos e brincadeiras com particularidades próprias, apontando que brincadeiras 

são livres e não pressupõem regras previamente combinadas, diferentemente do que 

acontece nos jogos.  

 

A participação das professoras nas pesquisas sobre jogos na escola 

A partir da leitura dos artigos, foram identificados alguns pontos comuns entre os 

estudos, bem como algumas dissonâncias entre eles. Observou-se que as pesquisas 

apresentaram diferentes maneiras de abordar a participação das professoras. Os estudos 

predominantemente tiveram como objetivo a compreensão do tema a partir dos dados 

obtidos nos relatos das docentes participantes em entrevistas (Stieler-Hunt & Jones, 

Laranjeiro, 2017) ou nos encontros de grupos focais de debate (Bose, 2016; Muller, 2015; 

da Silva, 2019; Kucirkova & Flewitt, 2020) e poucas pesquisas propuseram intervenções 

com jogos em sala de aula em seu percurso metodológico (Denham, 2019; Palmieri, 2015; 

Cardoso & Silva, 2019). As publicações também podem ser analisadas em função da 

forma pela qual o jogo foi observado em sala de aula, sendo parte delas voltadas para a 

compreensão dos efeitos do uso de jogos (Denham, 2019; da Silva, 2019; Palmieri, 2015), 

e parte voltadas para a compreensão do contexto do uso de jogos na escola (Muller, 2015; 

da Silva, 2019; Stieler-Hunt & Jones, 2015).  

Os estudos pareceram se centrar em duas questões principais, a saber, avaliar as 

implicações do uso de jogos em sala de aula na prática docente, ou na aprendizagem dos 

alunos. Na Educação Infantil, por exemplo, os estudos que buscaram compreender as 

implicações na prática das docentes (Belling et al., 2018; Muller, 2015) evidenciaram que 

as professoras relataram compreender o jogo como recurso importante para a 

aprendizagem. Dentre os benefícios elencados pelas professoras, estão a promoção da 
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colaboração entre estudantes (del Pozo et al., 2017) e a mobilização do interesse e da 

curiosidade dos alunos (Stieler-Hunt e Jones, 2015).  

Ainda sobre a Educação Infantil, os estudos que buscaram compreender os efeitos 

dos jogos para a aprendizagem dos alunos evidenciaram, através das observações 

relatadas pelas docentes, que as professoras notaram avanços significativos na aquisição 

de novas habilidades pelas crianças (del Pozo et al., 2017; Cardoso & Silva, 2019; 

Palmieri, 2015). Em geral, o método escolhido pelos pesquisadores nesses estudos foi a 

utilização de entrevistas semiestruturadas, questionários elaborados pelos pesquisadores 

ou, menos frequentemente, observação (Belling et al., 2018; Cardoso & Silva, 2019; 

Palmieri, 2015). Nesses estudos, apesar dos dados terem sido obtidos a partir do relato 

das docentes, as pesquisas não investigaram o impacto do uso de jogos, e as 

transformações ocasionadas a partir disto, nas práticas dos educadores. 

Os estudos abordaram o tema dos jogos por duas vias diferentes: as possibilidades 

de utilização de um determinado jogo ou jogo/plataforma digital (Denham, 2019; 

Kucirkova & Flewitt, 2020; Laranjeiro, 2019); e, como os jogos e brincadeiras estão 

inseridos na educação, a partir do relato das professoras (Belling et al., 2018; Cardoso & 

Silva, 2019; Palmieri, 2015; Silva, 2020; Stieler-Hunt & Jones, 2015). Entretanto, pouca 

atenção parece ser dada à avaliação dos efeitos de intervenções com jogos realizadas em 

sala de aula na prática e na experiência docente. Além disso, parece não ser considerada 

a influência do modo como cada professora joga, talvez como houvesse uma forma 

universal de utilizar o jogo. 

 De modo geral, os estudos incluíram pouco as professoras na elaboração e 

execução de atividades de jogo em sala. Todos os procedimentos foram conduzidos pelos 

pesquisadores, embora o conhecimento do professor a respeito das habilidades e 

dificuldades de seus alunos e sua relação específica com eles sejam fatores relevantes 
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para a compreensão dos efeitos deste tipo de prática no contexto da sala de aula. A 

professora tem função de mediação entre os alunos e os conteúdos e atividades (Macedo 

& Campos, 2011) e esse intermédio é importante para as atividades de jogo e para a sua 

eficácia como elemento no processo educativo.  

Algumas pesquisas se propuseram a observar a atitude das professoras em relação 

aos jogos, ou seja, se a professora utiliza os jogos e como compreendem seus efeitos no 

ensino e aprendizagem, e isso em diferentes níveis escolares (del Pozo et al., 2020; Jesmin 

& Ley, 2020; Sardone, 2018; Stieler-Hunt & Jones, 2015). Nestes estudos, não 

aconteceram atividades de jogo em sala observadas ou propostas pelos pesquisadores, o 

material de análise das pesquisas foram os questionários e relatos coletados com os 

docentes. Neste tipo de estudo, o que interessava ao pesquisador não era o jogo em si, 

mas a percepção da professora sobre o jogo. 

Sete dos estudos tiveram como objetivo compreender jogos como ferramenta 

usada em sala de aula por decisão da própria professora. Em algumas dessas pesquisas as 

professoras já recorriam, habitualmente, ao uso do jogo em sala de aula (Jesmin & Ley, 

2020; Sardone; 2018), em outras, as professoras foram convidadas pelos pesquisadores a 

realizar o planejamento e a execução das atividades. Nesse conjunto de pesquisas, as 

professoras participantes desses estudos tiveram participação no planejamento das 

atividades de jogo (Denham, 2019) na escolha do jogo que seria apresentado aos alunos 

(Bose, 2016) e na determinação da dinâmica a ser realizada (Belling et al., 2018; Cardoso 

& Silva, 2019; Silva, 2019). Nestas pesquisas, os conhecimentos da docente a respeito 

dos conteúdos curriculares, a dinâmica e funcionamento de sua classe e as dificuldades e 

habilidades de seus alunos foram relevantes para que os pesquisadores pudessem 

compreender os aspectos dos jogos que buscavam nos estudos.  
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Em dois estudos os pesquisadores incluíram as professoras como parceiras na 

elaboração e aplicação das atividades observadas na pesquisa (Cardoso & Silva, 2019; 

Palmieri, 2015). Ambos foram estudos de intervenção, realizados no Brasil, e utilizaram 

como referencial teórico a perspectiva sócio-construtivista no contexto da Educação 

Infantil. Nesta pequena parcela da seleção de estudos a professora foi incluída como 

colaboradora e parceira para a realização das atividades de jogo. Seu conhecimento a 

respeito dos jogos, bem como sua experiência no manejo da sala de aula foram 

considerados pelos pesquisadores no momento do planejamento e execução das ações em 

sala (Cardoso & Silva, 2019; Palmieri, 2015). Nestas pesquisas parece que as 

pesquisadoras consideravam relevante para a compreensão do jogo o impacto da 

especificidade da relação que se estabelece entre cada professora e sua turma.  

Finalmente, algumas pesquisas propuseram em seu percurso metodológico 

oficinas ou encontros de formação com as professoras de Educação Infantil a Ensino 

Médio para que estas pudessem jogar e compartilhar, com colegas de trabalho e 

pesquisadores, experiências e desafios na implementação dessas atividades em suas 

classes (Bose, 2016; Muller, 2015; Palmieri, 2015; Silva, 2019).  Algumas destas oficinas 

tinham o objetivo de construir manuais para execução de atividades de jogo e materiais 

de orientação para o uso de recursos lúdicos na educação (Bose, 2016; Muller, 2015). A 

construção de um material que dê suporte para a utilização de jogos na escola, apesar de 

ser relevante como ação concreta para facilitar essa prática na educação, foi pouco 

utilizada nas pesquisas, o que se verifica um número grande de pesquisas dedicadas a 

entender o uso de jogos na escola. Esses encontros de formação tiveram como objetivo 

produzir conhecimento a respeito do uso de jogos entre professoras e pesquisadoras. Esse 

tipo de intervenção pode ser um caminho interessante para a aprofundar a compreensão 

e a disseminação dessa prática, uma vez que a professora pode se sentir segura para 
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começar a jogar com suas turmas a partir do relato de colegas e do compartilhamento de 

ideias e sugestões entre eles.  

 

A inclusão de tecnologias digitais no contexto educacional  

Outro aspecto importante encontrado a partir da leitura da seleção de artigos foi a 

presença significativa de jogos digitais e outras tecnologias digitais no contexto 

educacional. Seis estudos tratavam de jogos digitais e um deles tratava das necessidades 

de professoras para a inclusão de uma plataforma digital interativa da escola para as 

crianças (Tabela 1).  

A presença das tecnologias digitais na educação é reflexo das mudanças sociais 

que ocorreram nos últimos anos, ou seja, houve uma intensa migração da informação e 

comunicação para os meios digitais. As crianças que nasceram durante ou após o início 

da era digital estão inseridas em um contexto no qual as tecnologias digitais estão 

presentes em suas vidas desde muito cedo. A virtualização dos objetos e espaços de 

interação exigiu um novo fazer coletivo e a realização de um exercício de repensar a 

educação (Beraldo & Maciel, 2016).  

Em função deste novo cenário de valorização das TDCI (Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação) houve a introdução formal das mesmas nas escolas através 

de projetos do governo ou secretarias de educação e, informalmente, pelos estudantes e 

professoras na medida que recorrem aos seus dispositivos digitais (Beraldo & Maciel, 

2016). Apesar destas mudanças no ambiente escolar, não há muitas pesquisas nesta área 

e, dentre as publicações brasileiras selecionadas, apenas uma tratava da inclusão de jogos 

digitais na educação.  
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Para além da escassez de estudos sobre o assunto, existe o problema da 

implementação de projetos de políticas públicas do MEC para inclusão de tecnologias 

digitais sem a devida oferta dos recursos necessários (Beraldo & Maciel, 2016). Os 

repasses dos governos federal e estadual são insuficientes para atender todos os alunos 

adequadamente, gerando limitações estruturais como o número restrito de equipamentos. 

Outro obstáculo é dificuldade de acesso à internet, pois mesmo nas escolas onde há acesso 

à banda larga, este não está disponível em todo as salas de aula, o que inviabiliza que 

todas as professoras tenham mais oportunidades de recorrer às novas tecnologias de 

ensino. 

Mesmo no contexto mundial é possível identificar a falta de consenso quanto à 

efetividade do uso das TDIC. Por exemplo, uma parte dos docentes do ensino 

fundamental na Inglaterra e Estados Unidos, questiona se essas ferramentas seriam 

realmente interessantes (Denham, 2019; Kucirkova & Flewitt, 2020) e entre os motivos 

estaria a falta de estrutura técnica adequada, de equipamentos e de funcionários que 

fornecessem suporte para a realização destas atividades. Outro obstáculo seria a 

dificuldade das professoras em acompanhar e dominar as tecnologias digitais em 

constante transformação e de maneira cada vez mais rápida. 

Todos estes desafios têm sido objeto de vários estudos ao redor do mundo. As 

publicações que abordam a inclusão de tecnologias e jogos digitais nas atividades em sala 

de aula estavam concentradas em países localizados na Europa e na América do Norte, e 

apenas duas não foram realizadas nestes continentes. Embora a inclusão de tecnologias 

digitais na Europa e na América do Norte  esteja mais avançada, as publicações apontam 

que as professoras enfrentam inúmeros desafios para efetivamente utilizar tecnologias e 

jogos digitais como recurso de ensino e aprendizagem (Denham, 2019; Muller, 2015; 

Kucirkova & Flewitt, 2020). 
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Uma das pesquisas (Denham, 2019) tinha como objetivo avaliar as possibilidades 

de um modelo para direcionar a utilização de jogos digitais matemáticos para professoras 

de matemática do ensino fundamental (“primary school”) nos Estados Unidos. O autor 

aponta que existem obstáculos para a implementação dos jogos digitais nas salas de aula, 

um deles sendo a escassez de formação profissional para que as professoras consigam 

utilizar esse recurso. Isso seria o produto da acentuada difusão da ideia de usar os jogos 

digitais, que se apresentou desacompanhada de propostas práticas e orientação sobre, por 

exemplo, como usar, quando usar, ou com quem usar. Somada a estes problemas, não 

ocorreram intervenções para identificar e reduzir o preconceito das professoras em 

relação às tecnologias digitais da informação e comunicação. 

Por outro lado, um estudo, realizado na Austrália (Stieler-Hunt & Jones, 2020), 

teve como objetivo avaliar as crenças de professoras, de diversos níveis escolares e em 

diferentes regiões do país, que fazem uso de jogos digitais em sala de aula regularmente. 

A pesquisa apontou que essas professoras relataram que acreditavam no potencial dos 

jogos como ferramenta de ensino e aprendizagem baseados em experiências prévias bem-

sucedidas que tiveram utilizando esses recursos. Os pesquisadores constataram que essas 

professoras estabeleceram conexões significativas entre o currículo escolar, o contexto 

específico de cada classe e o uso dos jogos digitais.  

  Ainda na perspectiva de reconhecer os significados atribuídos pelas professoras 

ao uso de jogos, foi identificado um estudo, realizado na Espanha, com professoras de 

educação infantil em formação (del Pozo et al., 2017). Esta pesquisa buscou compreender 

se essas jovens possuíam contato pessoal com os jogos digitais, se jogavam e com que 

frequência. Os resultados evidenciaram que as professoras que fazem uso de jogos digitais 

com frequência têm mais probabilidade de introduzir esse recurso em suas futuras práticas 

em sala de aula. Esse aspecto pode sugerir que professoras mais jovens estejam mais 
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familiarizadas com os jogos digitais, em oposição às professoras mais velhas, 

acostumadas às práticas de ensino mais tradicionais. Estes resultados podem estar 

relacionados ao senso de auto eficácia de jovens professoras (avaliação positiva sobre a 

própria competência para desempenhar adequadamente uma tarefa) em relação a tarefa 

específica: usar os jogos como ferramenta no contexto educativo. 

Já no Brasil, apenas uma das publicações tinha como objeto de estudo a inclusão 

de jogos digitais na educação (Muller, 2015). Os demais (4) abordavam os jogos 

tradicionais (Palmieri, 2015), atividades lúdicas (Cardoso e Silva, 2019) e brincadeiras 

(Belling et. al, 2018; Silva, 2019).  

Um dos estudos apontou que os jogos digitais possuem algumas características, 

apesar de não se limitar a elas, como de serem imersivos; multimodais; recompensar o 

comportamento de insistir jogando apesar dos erros; favorecer o aprendizado ativo; 

motivar os alunos a persistirem; propiciar um feedback imediato; favorecer níveis 

adaptativos de desafios e, favorecer a construção do aprendizado (Denham, 2019). É 

interessante notar, entretanto, que nenhuma das publicações se propôs a avaliar as 

diferentes compreensões ou usos que as professoras fazem de jogos tradicionais e de jogos 

digitais. 

Para além das características idiossincráticas dos jogos digitais, o reconhecimento 

do potencial do uso de jogos digitais em sala de aula depende de outras variáveis. A 

familiaridade com os jogos digitais, a compreensão dos mesmos a capacidade de 

estabelecer conexões entre os jogos e os conteúdos curriculares, o acesso à informação e 

o apoio estrutural, etc. Um dos estudos aponta que as professoras que usam jogos digitais 

escolhem os jogos baseados no currículo escolar e nos conteúdos que querem trabalhar 

com os alunos (Stieler-Hunt e Jones, 2015). Outro aspecto sobre o jogo digital que as 
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professoras valorizam é que essa ferramenta mobiliza o interesse, motiva os alunos, 

favorece a atenção e desperta a curiosidade dos alunos.  

Atualmente, uma variável importante para o incremento do uso das tecnologias 

digitais no cotidiano das professoras foi a pandemia da COVID-19, que teve início em 

março de 2020. Nesse contexto, as instituições educacionais foram pressionadas a 

continuar funcionando em regime remoto emergencial, o que exigiu das professoras que 

se familiarizassem rapidamente com tecnologias que muitas vezes não dominavam.  

Um estudo a respeito dos impactos da pandemia e do ensino remoto na prática de 

professoras constatou que as professoras e alunos tiveram que se adaptar, rapidamente, 

ao ensino remoto, descobrindo praticamente sozinhos as soluções para os desafios que se 

apresentaram, embora em alguns países tenham ocorrido ações e políticas para 

capacitação desses profissionais (Flores & Swennen, 2020; Flores & Gago, 2020).  

 

Considerações finais  

 A análise do conjunto de publicações possibilitou compreender a participação das 

professoras em pesquisas sobre o uso de jogos na sala de aula. No momento das buscas 

foi possível constatar que o aumento, mais recente, do volume de estudos publicados 

sobre o uso de jogos na educação não foi acompanhado por maior interesse em 

compreender as experiências dos docentes com essas ferramentas. O foco, predominante, 

nas pesquisas com jogos é no impacto dos mesmos no processo de ensino e de 

aprendizagem, a partir da observação dos alunos jogando.  

Há poucas pesquisas a respeito da perspectiva da professora sobre o emprego dos 

jogos na escola, mas estes estudos identificam como desafios: (a) a escassez de espaços 

de capacitação e troca de experiências sobre o uso dos jogos nas instituições, (b) a alta 
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exigência imposta aos docentes a respeito do rendimento de suas turmas, (c) a ausência 

de materiais e equipamentos que possibilitem a inclusão de jogos digitais e (d) 

deficiências na estrutura das escolas. Os resultados desta revisão narrativa, portanto, 

apontam uma divergência entre o reconhecimento da importância do uso do jogo no 

contexto educativo e sua efetiva inclusão no cotidiano da sala de aula. 

Outro aspecto evidenciado pela análise foi a multiplicidade de métodos adotados 

nas pesquisas (qualitativos, quantitativos e quanti-qualitativos), bem como de 

instrumentos utilizados (e.g. questionário, entrevista semiestruturada e observação 

participante). A pluralidade dos métodos pode estar relacionada à diversidade de países e 

áreas do conhecimento nos quais estes estudos foram realizados. 

Os achados desta revisão narrativa apontam para a necessidade de que pesquisas 

futuras se dediquem a avançar nas investigações sobre o uso de jogos na escola, incluindo 

a figura da professora nessa dinâmica, considerando que seu papel de mediação é parte 

constituinte da relação que crianças e adolescentes estabelecem com o conhecimento e 

com o outro no contexto educativo. 
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