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INTRODUÇÃO GERAL 

 

O processo ensino-aprendizagem tem sido alvo de constantes estudos ao 

longo do tempo para que o resultado (aprendizagem) sempre esteja melhorando. 

Sabe-se ao certo que não existe um método mágico ou que seja considerado 

infalível, ainda mais nos dias de hoje com a rapidez que as informações circulam e 

inovações tecnológicas se sobressaindo sobre o modelo padrão de escola (com 

aluno sentado, ouvinte e com materiais nada atrativos e contemporâneos).  

É fato consolidado também que os índices de aprendizagem da educação 

básica não são bons e que, há quem credite o fracasso escolar apenas à falta de 

disposição do aluno em aprender ou a outros fatores, como falta de estrutura, por 

exemplo, esquecendo-se que o professor é o profissional habilitado para criar 

situações que possam potencializar a construção do conhecimento e que pode, com 

uma metodologia atrativa, tentar contornar alguns destes fatores que por ventura 

possam estar impedindo o êxito neste processo.  

Sob este prisma, faz-se necessário, sempre ao profissional da educação uma 

eterna busca por maneiras de ensinar que sejam sempre mais atrativas, divertidas e 

criativas do que o modelo tradicional secular, onde o professor atua apenas como 

transmissor de conhecimento, não permitindo ao aluno demonstrar seu 

conhecimento prévio, onde ele poderia ancorar os novos conhecimentos, não o 

fazendo participativo e, sobretudo, reflexivo, tornando-o um mero agente espectador, 

resultando em desinteresse e baixo rendimento, fato corroborado pelos altos índices 

de reprovação do público alvo do projeto, principalmente em disciplinas da área de 

Ciências da Natureza, especificamente Biologia.  

Partindo desse pressuposto, metodologias inovadoras, reflexivas e que 

permitem a transformação do educando em sujeito ativo da construção do seu 

conhecimento, se fazem necessárias à educação básica para contribuir com a 

melhoria significativa de nossos índices educacionais,  além de fomentar a 

criticidade, a reflexão e a ação, pilares fundamentais para a construção do caráter 

cidadão. 

 Neste caso, dois fatores podem contribuir muito para a mudança supracitada: 

a inserção de tecnologias, que podem ser inseridas no processo ensino-
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aprendizagem para que possamos acompanhar o processo de globalização 

desenfreado das atuais gerações e tornar a escola mais atrativa, consequentemente 

melhorando os resultados escolares dos educandos; e também a ludicidade, que 

pode auxiliar o desenvolvimento das competências cognitivas dos educandos 

através da diversão, criatividade, socialização, etc., tirando do senso comum dos 

mesmos a ideia de que a escola é um lugar chato, sem interação, obrigatório, fato 

que também pode contribuir para o baixo rendimento nas avaliações, tornando-a 

prazerosa, interativa, divertida, semelhante ao mundo em que vivem, possibilitando 

que estes aprendam sem a carga obrigatória do aprender, trazida pelo método 

tradicional. 

Portanto, este trabalho teve por objetivo principal, a criação de uma nova 

ferramenta a ser usada no processo ensino-aprendizagem através do 

desenvolvimento de um jogo didático, digital e lúdico em software de autoria, 

trabalhando especificamente o tema Mitose. O uso do jogo didático digital teve como 

finalidade a comparação dos resultados obtidos em avaliações em contrapartida da 

metodologia tradicional, mensurando-os estatisticamente para responder ao 

questionamento inicial (hipótese) do trabalho: as duas metodologias apresentarão 

resultados diferentes. Mas, haverá diferença significativa entre elas? Qual será o 

método mais eficiente? 

 Os resultados, bem como suas discussões, são apresentados no artigo 

científico a seguir, intitulado “Ludicidade e tecnologia digital aliadas ao ensino de 

Mitose”, que objetivou a verificação da influência do lúdico por meio da tecnologia no 

processo de ensino-aprendizagem para o tema Mitose para alunos do Ensino Médio 

de escolas públicas de Tangará da Serra – MT. 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 

001. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1. LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO 

Para embasar as discussões acerca deste tema início com a definição da 

palavra. Conforme Costa (2006, p. 45), a palavra lúdico tem sua origem no latim 

"ludus" que significa “brincar”. Segundo Piaget (1975), ela é de origem reflexa ou 

instintiva. Andrade e Sanches (2005), dizem que na espécie humana a brincadeira é 

um tipo de atividade social, com contextos sociais e culturais. Assim, a prática de 

atividades lúdicas é um momento que deve ser muito bem explorado no ambiente 

escolar, uma vez que é um excelente recurso pedagógico que favorece a 

aprendizagem (NILES; SOCHA, 2014). 

Na concepção de Rau (2007, p.32), “toda prática pedagógica deve 

proporcionar alegria aos alunos no processo de aprendizagem”, assim esta prática 

deve ter seu uso aproveitado de forma continuada em sala de aula, não somente 

para a diversão (ALMEIDA, 2009), mas para o favorecimento da aprendizagem e do 

desenvolvimento psicossocial e motor da criança (ARANTES; BARBOSA, 2017), 

além de colaborar para uma boa saúde mental, prepara para um estado interior fértil, 

facilita os processos de socialização, comunicação expressão e construção do 

conhecimento (KISHIMOTO, 2010).  

Segundo Piaget (1975), o conhecimento cognitivo perpassa por estágios bem 

definidos que devem ser considerados pelo professor no momento de planejar suas 

aulas. Levando em consideração as características cognitivas do indivíduo, o 

professor pode selecionar os conteúdos, atividades e exercícios que são mais 

atrativos para seus alunos. Assim, segundo Rizzo Pinto (1997), como não há 

aprendizagem sem atividade intelectual e sem prazer a motivação através da 

ludicidade é uma boa estratégia para que a aprendizagem ocorra de forma efetiva. 

Branco e Moutinho (2015) afirmam que através de atividades lúdicas o aluno explora 

muito mais sua criatividade, melhora sua conduta no processo de ensino-

aprendizagem e sua autoestima. 

No entanto, no cotidiano escolar é notório perceber que os professores nem 

sempre desenvolvem práticas lúdicas em favor do processo de aprendizagem, 

principalmente porque o tradicionalismo ainda é muito presente nas redes de ensino 

(SILVA; CARDOZO, 2018). Estes autores, em um estudo que visava investigar como 

o lúdico era utilizado como ferramenta metodológica para diminuir o baixo 
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rendimento dos educandos, verificaram que, embora cientes da importância da 

ludicidade no desenvolvimento da aprendizagem significativa, os docentes 

necessitam apoio para aprimorar as práticas pedagógicas lúdicas. Da mesma forma, 

Brito (2013) ao investigar se os professores desenvolvem atividades lúdicas que 

possam proporcionar uma aprendizagem significativa, percebeu a necessidade da 

incorporação de alternativas de atividades lúdicas em prol dos educandos. 

É incontestável que metodologias lúdicas são viáveis para auxiliar na 

aprendizagem de conteúdo. No entanto, na concepção de Costa (2017) o professor 

é um agente fundamental nesse processo, sendo que o conhecimento deve ser 

construído de maneira articulada e menos fragmentada, onde o aluno seja um ser 

consciente de tudo que acontece à sua volta.  

Nesse sentido, faz-se necessário que o docente aborde conceitos utilizando 

metodologias adequadas à aprendizagem atual. E, neste viés, os jogos digitais 

funcionam como elementos motivadores e facilitadores do processo de ensino-

aprendizagem e induzem ao raciocínio, à reflexão, ao pensamento e, 

consequentemente, à (re) construção do seu conhecimento (MEDEIROS et al., 

2015; PAULA; VALENTE, 2016; SILVA; COSTA, 2017). 

 

2. TECNOLOGIA DIGITAL NA EDUCAÇÃO 

Nos dias atuais, há uma preocupação recorrente dos educadores em 

encontrar materiais e métodos de ensino que propiciem uma aprendizagem 

significativa aos estudantes em todas as áreas do conhecimento (OLIVEIRA, 2018), 

visto que as estratégias ou formas de ensinar, tradicionalmente trabalhada nas 

escolas, não têm conseguido superar as dificuldades de aprendizagens 

apresentadas pelos alunos e contribuído satisfatoriamente para um ensino de 

qualidade em decorrência, muitas vezes, do uso de uma metodologia que não tem 

respondido adequadamente às demandas requeridas no contexto atual (BRITO, 

2013; CRUZ, 2014; SOUZA, 2004). 

Ao se aliar os aspectos lúdicos com os cognitivos, verifica-se que o jogo é 

uma importante ferramenta metodológica para a aprendizagem de conceitos 

abstratos e complexos que favorecem a motivação interna, o raciocínio, a 

argumentação, a interação entre os alunos e entre alunos e professores 

(KNECHTEL; BRANCALHÃO, 2008). E o jogo não deve, mesmo que para fins 

pedagógicos, perder sua essência lúdica e de prazer (PEREIRA; SOUSA, 2015). 



13 
 

Alguns estudos tem destacado a importância da apropriação das novas 

tecnologias pelos professores, no intuito de propor uma educação esclarecedora e 

autônoma, isto é, que estas sejam mais um instrumento facilitador do processo de 

ensino-aprendizagem provocando nos alunos a construção e reconstrução de suas 

realidades (ALMEIDA, 2003; MORAN, 2007; MATTAR, 2010). 

Notadamente as tecnologias digitais estão cada vez mais presentes nos 

espaços de ensino e este pode ser um potente aliado em novas formas de inserção 

dos jogos lúdicos no processo educacional (ABAR, 2008). A presença das 

tecnologias digitais aliada às novas formas de mídias voltadas para o ensino deve 

ser utilizada na escola não somente como meros recursos didáticos, mas como 

instrumentos que favorecem a construção de conhecimentos no processo de ensino-

aprendizagem, conforme evidenciam os estudos de Garcia (2008); Leite (2008) e 

Terciotti (2008). 

Para verificar se o uso cotidiano das tecnologias digitais de informação e 

comunicação influenciam diretamente no desenvolvimento cognitivo Pimentel 

(2015), evidenciou que essas tecnologias quando não orientadas por profissionais 

da educação não dão conta do processo de aprendizagem, deixando claro que o 

professor tem papel fundamental neste método. 

No entanto, Paula e Valente (2016) são categóricos ao afirmar que: 

A mera introdução de tecnologias digitais no ambiente escolar, 
tornando-as simples alternativas para se realizar as mesmas 
atividades feitas com livros e cadernos não é o suficiente. A 
principal causa do abismo entre a vida real e os processos 
educacionais está na abordagem utilizada, que prioriza 
memorização de conteúdos ao invés da construção de 
conhecimento (Paula e Valente, 2015, p. 10). 

 

Neste viés, Silva e Gautério (2019) perceberam que os estudantes quando 

desafiados a desenvolver uma determinada atividade lúdica, apoiada em outras 

áreas do conhecimento, passam a interagir, pois as práticas multidisciplinares 

motivam os estudantes a buscar possíveis soluções quando desafiados, refletem 

sobre determinados conceitos e buscam embasamento para dar conta da atividade, 

potencializando o desenvolvimento das habilidades para pesquisa e criticidade para 

analisar/selecionar as informações. 

Assim, a aprendizagem através dos jogos eletrônicos, realizada de maneira 

bem planejada, com objetivos pedagógicos transparentes, tende a tornar-se eficaz, 
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criando zonas de desenvolvimentos, de forma que aluno receba auxilio para resolver 

problemas e conflitos inerentes ao seu aprendizado, respeitando o seu nível de 

desenvolvimento cognitivo (OLIVEIRA et al., 2015). 

 

3. UTILIZAÇÃO DE JOGOS ELETRONICOS NO PROCESSO EDUCACIONAL 

Nos dias atuais, não é novidade que os jogos eletrônicos despertem a 

curiosidade e conquistem crianças e jovens de qualquer idade (CRUZ, 2011). Sobre 

os jogos eletrônicos Martins (2010) afirma:  

Um jogo bem projetado envolve interação, mantendo o 
interesse do aluno enquanto desenvolve habilidades, 
socializam, auxiliam na construção do conhecimento e do 
raciocínio. Os jogos educativos digitais se usados de forma 
efetiva, desempenham um papel importante para o 
desenvolvimento do aluno, promovendo a iniciativa pessoal e 
de grupo, a solidariedade, o respeito mútuo e a formação de 
atitudes sociais, sendo um poderoso elemento de motivação no 
ambiente de aprendizagem (MARTINS, 2010, p.3)  

 
Conforme Soler (2009), o jogo, utilizado com função educativa em nossa 

sociedade, pode levar ao desenvolvimento da aprendizagem, de uma maneira 

simples e divertida. Esta nova forma de aprendizagem tenta criar e consolidar uma 

nova cultura, que será transformada em aprendizagem, com vários tipos de jogos, 

inclusive os jogos eletrônicos. Para Greenfield (1988), os jogos eletrônicos são 

reconhecidos por facilitar o ensino-aprendizagem de assuntos complexos e por 

desenvolver importantes habilidades, como resolução de problemas. Torna-se 

importante que escolas e professores aproveitem esses novos espaços educativos e 

essas novas formas de aprender que têm surgido na sociedade, aproximando-se, 

dessa forma, do contexto em que vivem os alunos. 

Costa (2006) e Abreu et al. (2008) descrevem que o uso dos jogos 

eletrônicos, no processo ensino-aprendizagem, tende a se tornar cada vez mais 

comum nas escolas, já que atraem a atenção dos alunos, colocando-os em dia com 

as ferramentas mais usadas no cotidiano. O uso dos jogos eletrônicos nas escolas 

poderá transformar a personalidade dos estudantes e cabe aos profissionais da 

educação participar como agente desta transformação, preparando os alunos para 

que todos tenham acesso a esses jogos. 

Os jogos eletrônicos combinam diferentes linguagens do ambiente virtual e da 

multimídia, que ajustam imagens, sons e textos e se constituem como artefatos de 
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grande fascínio econômico, tecnológico e social (RAMOS, 2008). O jogo eletrônico 

pode ser responsável por benefícios, tanto em relação ao conhecimento de se 

adquirir experiência ao se avançar nas fases quanto em relação às habilidades de 

coordenação. Explorado didaticamente, esses benefícios, além de favorecer o 

desenvolvimento de jovens e crianças no espaço escolar, também podem trazer 

benefícios para novas situações do cotidiano, como a capacidade de criar 

estratégias (CASTELS, 2007). 

Através do jogo, aprende-se a agir, estimulando a curiosidade, a iniciativa e 

autoconfiança, ao mesmo tempo em que o desenvolvimento da linguagem, do 

pensamento e da concentração é proporcionado. Os jogos computacionais 

constituem ferramentas tecnológicas para entretenimento que beneficiam o usuário 

com seu poder de simulação e maximizam a atração e interação por meio da 

introdução do elemento lúdico no aprendizado (VALE, 2001; SANTOS & VALE, 

2006). 

Dada esta característica os jogos eletrônicos podem ser aliados no processo 

ensino-aprendizagem em todas as áreas do conhecimento. Barbosa Neto e Fonseca 

(2013) com uma proposta de utilização de jogos educativos para dispositivos móveis 

como meio de estimular o aprendizado da Matemática descrevem que foi possível 

trabalhar conceitos aprendidos em sala de aula sob uma perspectiva diferente. Para 

estes autores, abordagens que fogem do comum acabam despertando maiores 

interesses nos alunos. No ensino de Biologia, Lima (2009) constatou-se que os 

alunos modificaram a forma de pensar sobre conceitos biológicos preocupando-se 

com a dinamização das atividades. 

Sobre a utilização de jogos digitais no ensino de Biologia e áreas correlatas, 

Ferreira e Pereira (2013) dizem ser extremamente necessário demonstrar algumas 

experiências que tenham aplicabilidade nos ambientes de aprendizagem no ensino 

médio, e assim se tornar uma ferramenta de auxílio ao aprendizado de uma forma 

lúdica, desde que seja realizado um planejamento prévio e cuidadoso e proporcione 

condições para a realização do trabalho com base teórica e compreensão que 

suscita riquezas de possibilidades de descobertas para a dinamização da disciplina.  

Na disciplina de Biologia alguns conteúdos são de maior grau de 

complexidade, entre eles se destaca o estudo de Mitose, uma vez que suas 

abordagens quanto aos processos de divisão celular são de grande relevância para 

a compreensão de outros conteúdos correlacionados a Genética (PEREIRA; 
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MIRANDA, 2017). Sobre o ensino deste conteúdo na perspectiva da inserção do 

jogo em comparação ao método de ensino tradicional, Pereira e Miranda (2017) 

verificaram que as médias das notas dos estudantes com o auxílio dos recursos 

tecnológicos foram maiores em desempenho que estudantes submetidos a uma 

abordagem por meio de métodos tradicionais. 

Assim, fica evidente que as tecnologias digitais são importantes aliadas no 

ensino e ampliam as possibilidades de enfoques a partir de abordagens 

metodológicas mediadas por diferentes recursos, capazes de produzir resultados 

eficazes comparada a outras práticas pedagógicas. 
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Resumo 

Este trabalho teve como propósitos verificar a influência do lúdico, intermediado por 
tecnologia digital, no processo ensino-aprendizagem do tema “Mitose” para o Ensino 
Médio por meio da criação de um jogo didático digital e comparar o aprendizado dos 
alunos nesta metodologia com o aprendizado por meio da metodologia de ensino 
tradicional. Para tanto, construiu-se o jogo em plataforma digital tendo como tema a 
Mitose; após isto, por meio de uma pesquisa quantitativa, ocorreu a aplicação de um 
questionário para verificar os conhecimentos prévios dos alunos acerca deste tema 
e dividiu-se as turmas em dois grupos equivalentes entre si pelo número de acertos. 
Em um deles aplicou-se o jogo em sala de aula e no outro o conteúdo foi repassado 
através da metodologia de ensino tradicional. Após este procedimento, em ambos os 
grupos, aplicou-se novamente o questionário e as médias do número de acertos 
foram comparadas através de Teste t a 0,05% de probabilidade. Os resultados 
mostraram que o número de acertos foi maior com o uso do jogo em comparação ao 
método tradicional. Quando se comparou o número de acertos no pré-teste e o pós-
teste entre as metodologias, as médias foram significativamente diferentes (p= 
0,0008294), apresentando uma média de 4,23 acertos para a metodologia 
tradicional e de 5,53 para a metodologia lúdica/tecnológica com o uso do jogo digital. 
Em média a metodologia mediada por atividade lúdica baseada em tecnologias 
digitais foi 13% mais eficiente que a metodologia tradicional. Desta forma evidencia-
se que os jogos digitais são um recurso capaz de realizar a interação e aproximação 
entre o estudante e o objeto de aprendizado, favorecendo assim, o processo de 
aprendizagem. 

Palavras-chave: Lúdico, Ensino-aprendizagem, jogos digitais, metodologia 
tradicional. 

 

Abstract 

The purposes of this study was to verify the influence of of the playful, mediated by 
digital play, in the teaching-learning process of the theme "Mythosis" for High School 
through the creation of a digital didactic game and to compare students' learning in 
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this methodology with learning throughby traditional teaching methodology. For that, 
the game was built in digital platform having as its subject the Mythosis; after this, by 
means of quantitative research, a questionnaire was applied to verify studentes 
previous knowledge about this subject and the classes were divided into two 
equivalent groups by the number correct of answers. In one of them the game was 
applied in the classroom and in the other the content was passed through the 
traditional teaching methodology. After this procedure, in both groups, the quiz was 
again applied and the means of the number of correct hits were compared through T 
test at 0.05% of probability. The results showed that the number of hits was higher 
with the use of the game compared to the traditional method. When comparing the 
number of correct hits in pre-test and post-test among the methodologies, the means 
were significantly different (p = 0.0008294), presenting an average of 4.23 hits for the 
traditional methodology and 5, 53 for the ludic/technological methodology with the 
use of the digital game. Thus, it is evident that the digital games are a resource 
capable of performing the interaction and approximation between the student and the 
object of learning, thus favoring the learning process. 

Keywords: Ludic, Teaching-learning, digital games, traditional methodology 

 

Introdução 

O processo educacional é a base fundamental de uma sociedade (Sarid, 

2017). A natureza da educação e sua importância tem sido foco de vários estudiosos 

por milênios (D'angour, 2013, Sarid, 2017). Nestes estudos é evidenciado que as 

habilidades tecnológicas são componentes chave para sustentar o sucesso 

econômico individual e social (Greene, 2016). Uma quantidade significativa de 

recursos de desenvolvimento financeiro e profissional foi dedicada à expansão do 

uso de tecnologia na sala de aula na tentativa de melhorar os resultados dos alunos 

(Comi et al., 2017; Gulamhussein, 2013; Lim ., 2013). 

A política educacional em evolução possibilitou a introdução dos estudantes 

no mundo tecnológico, desde as series iniciais até o ensino fundamental e médio 

(Bassok et al., 2016). Essa mudança desenvolveu expectativas para integração 

tecnológica entre todas as séries, aumentando a habilidade tecnológica, os 

processos mentais e aumentando as expectativas pedagógicas na sala de aula 

(Ruggiero & Mong, 2015; Smith & Teasley, 2014). 

Na decisão do uso de tecnologias em sala de aula, a lúdico foi identificado 

como um fator significativo. Outro aspecto do lúdico, o lúdico cognitivo, definido 

como uma forma de espontaneidade e inventividade intelectual, tem sido apoiado 
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como uma influência interna para o uso de tecnologia de sala de aula (Dumpit & 

Fernandez, 2017). Várias pesquisas apoiam a relação entre o uso do lúdico e 

tecnologia de sala de aula (Ertmer et al, 2012; Fraillon et al., 2014; Lim et al., 2013; 

Van Deursen & van Dijk, 2013), e esta junção certamente favorece o processo de 

ensino-aprendizagem (Baş et al., 2016). 

As atividades lúdicas têm papel fundamental no desenvolvimento social 

(Oliveira & Dias, 2017). É propósito dos jogos digitais, além do desenvolvimento 

social, influenciar diretamente o desenvolvimento científico e tecnológico (Rochadel 

et al., 2016). Assim, os estudantes alcançam uma melhor aprendizagem se trabalhar 

os conceitos de uma forma que a prática esteja sempre presente no intuito de 

fornecer uma aprendizagem significativa (Araújo et al., 2016).  

Ciente disso, a motivação para a realização deste estudo veio a partir da 

vivência escolar como professor de Biologia, o que permitira perceber a necessidade 

de oferecer aos alunos do Ensino Médio uma ferramenta que os auxiliem em seus 

estudos dentro e fora do ambiente escolar e proporcione o contato com as 

tecnologias educacionais. A disciplina de Biologia apresenta uma densa 

programação curricular nestas séries, envolvendo conceitos e definições complexas 

que, muitas vezes, dificultam o alcance dos índices de qualidade almejados para a 

aprendizagem dos alunos (Almeida & Moita, 2015). 

É particularmente interessante propor o uso de jogos digitais educativos como 

fonte de geração de situações significativas para a aprendizagem em Biologia, 

porque na maioria das vezes, esse conteúdo é trabalhado de uma forma muito 

abstrata, sem qualquer correspondência com situações concretas. A ação de jogar 

exige do jogador atitudes que estão diretamente ligadas à ação de estudar, como 

operar informações, realizar classificações, aplicar e seguir regras, entre outros 

(Santana et al., 2016). Segundo Kammi e Declark (1992), as crianças e 

adolescentes são mais ativas mentalmente enquanto jogam do que quando 

preenchem folhas de exercícios.  

De acordo com Mitchel e Savvil-Smith (2004), os jogos colocam o aluno no 

papel de tomador de decisão e o expõe a níveis crescentes de desafios para 

possibilitar uma aprendizagem através da tentativa e erro. Porém para estes jogos 

serem considerados como educacionais e afetar de forma positiva o processo de 
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aprendizado, deverão possuir características intrínsecas à questão pedagógica e 

didática (Ribeiro & Gil, 2016).  

Um professor utiliza-se dos métodos de ensino ao dirigir e estimular o 

processo de ensino em função da aprendizagem dos alunos utilizando 

intencionalmente um conjunto de ações, passos, condições externas e 

procedimentos (Fernandes, 2016). Por exemplo, à atividade de explicar a matéria 

corresponde o método de exposição; à atividade de estabelecer uma conversação 

ou discussão com a classe corresponde o método de elaboração conjunta. Os 

alunos, por sua vez, sujeitos da própria aprendizagem, utilizam-se de métodos de 

assimilação de conhecimentos. Por exemplo, à atividade dos alunos de resolver 

tarefas corresponde o método de resolução de tarefas; à atividade que visa o 

domínio dos processos de conhecimentos científicos numa disciplina corresponde o 

método investigativo; à atividade de observação corresponde o método de 

observação e assim por diante (Libâneo, 2006). 

Já na utilização do lúdico possibilita que o processo de ensino-aprendizagem 

se torne mais dinâmico, através do trabalho em equipe de alunos e professores 

(Fraga et al. 2016). Mas cabe ao professor desenvolver esse ambiente dinâmico, 

trazendo as ferramentas necessárias, tais como os jogos, que tem o intuito de 

explorar conteúdos cognoscíveis em sala de aula. Para Silva e Correa (2014), o 

educador passa a se ver como mediador de tecnologias e para isso necessita 

apropriar-se desses recursos, o que leva a construir estratégias inovadoras numa 

perspectiva de educação através da criatividade. 

Assim, propomos um jogo lúdico para o ensino da Mitose, pois acredita-se 

que a compreensão dos processos Divisão Celular tem grande importância para o 

conhecimento básico da Biologia, sendo necessária para o entendimento de 

diversos temas e áreas dessa disciplina. A ideia central deste trabalho é verificar o 

aprendizado dos alunos acerca deste tema quando este é apresentado de forma 

tradicional em comparação com a metodologia lúdica/tecnológica, tendo como 

hipótese que ambas apresentarão resultados significativamente diferentes. Desta 

forma, objetivou-se a criação de um jogo didático digital para o ensino dos 

conteúdos de Mitose (Divisão Celular) do Ensino Médio e comparar o aprendizado 

dos alunos nesta metodologia e com a metodologia tradicional. 
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Procedimentos Metodológicos da Investigação 

Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se como método de 

abordagem a pesquisa quantitativa, dividindo- o em três etapas: (1) construção do 

jogo em plataforma digital; (2) aplicação do jogo em sala de aula, comparando seus 

resultados com a metodologia tradicional de aula expositiva e (3) análise destes 

resultados. 

(1) Construção do jogo didático digital - Mitose 

Para a elaboração do jogo, fora construída uma apresentação multimídia 

através do software Visual Class, desenvolvido pela Class Informática Ltda. Este 

software é utilizado para criar sofisticadas aplicações multimídia mesmo por usuários 

com pouca especialização em informática, pois não há a necessidade de conhecer 

qualquer linguagem de programação uma vez que sua interface é orientada a 

objetos.  

O jogo criado, denominado Mitose, consistia em “ordenar” eventos 

relacionados à Mitose com suas respectivas fases através de funções de arrastar 

botões na tela. E, por meio de uma programação multi telas, a cada movimento 

correto o jogo avançava para o próximo evento (Figura 1). Convém destacar que, 

embora tais eventos celulares aconteçam simultaneamente, para uma melhor 

compreensão por parte dos educandos, eles foram didaticamente ensinados 

obedecendo uma certa ordem.  

Figura 1. Template do jogo Mitose desenvolvido em plataforma digital. 

Ao final do desenvolvimento do jogo na plataforma, o mesmo será 

disponibilizado em lojas virtuais para que os educandos fizessem o download em 

smartphones e/ou tablets inteiramente gratuito. 
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(2) Aplicação do jogo em sala de aula versus aula tradicional 

Para comparar a aprendizagem sobre Mitose através do jogo com a 

metodologia tradicional de aula expositiva, contamos com a participação de 60 

alunos da segunda série do Ensino Médio de três escolas estaduais da região 

central do município de Tangará da Serra – MT, totalizando 20 alunos de cada 

escola. Em cada instituição os alunos foram divididos em dois grupos de 10 alunos, 

um para a metodologia tradicional e outro para a metodologia lúdica/tecnológica. 

Convém ressaltar que os alunos participantes assinaram o Termo de Assentimento, 

bem como seus responsáveis autorizaram suas participações através de Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido. 

Considerando que os alunos já haviam estudado este conteúdo na série 

anterior, a estes foi aplicado um questionário contendo 10 questões de múltipla 

escolha sobre o tema Mitose e, posteriormente, os grupos foram separados de 

acordo com o número de acertos no teste inicial (chamado de pré-teste), na tentativa 

de deixar os grupos equivalentes entre si, condição sine qua non numa pesquisa 

com dois ou mais grupos alvos (Sampieri et al., 2013 apud Pereira e Miranda, 2017). 

O pré-teste também serviu para mensurar o nível de conhecimento preexistente dos 

alunos acerca do tema, através de média aritmética simples do número de acertos 

por grupo (Apêndice 1). 

Em seguida, fora realizada a fase de construção conceitual dos conteúdos 

específicos, estabelecendo conexões entre o conhecimento prévio dos educandos e 

as “novas ideias”, trabalhando-se os conteúdos com os grupos de forma 

diferenciada, conforme demostrado na tabela 1 forma: 

Tabela 1: Metodologia de abordagem do conteúdo sobre Mitose com alunos 

da segunda série do Ensino Médio de três escolas estaduais no município de 

Tangará da Serra - MT. 

Grupos Metodologia adotada 

Grupo 01 Conceitualização através da aula tradicional, expositiva, 
dialogada e sem o uso de recursos didáticos. 

Grupo 02 Conceitualização através do jogo didático digital aplicado em 
laboratório de informática ou com os próprios smarthphones 
dos alunos. 
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Para o grupo 01 utilizou-se uma aula de 50 minutos, baseada na metodologia 

da exposição verbal com foco principal na memorização dos conceitos utilizando 

apenas o quadro negro e giz. Para o grupo 02 também disponibilizou-se 50 minutos 

de aula para que interagissem com o jogo virtual e consequentemente o conteúdo 

programado. 

Por fim, aplicou-se novamente o questionário (denominado pós-teste) para 

verificar a assimilação da nova informação adquirida pela conceitualização 

tradicional e pela conceitualização lúdica através do jogo, ambos com a interação 

com o conhecimento preexistente, a fim de comparação entre seus resultados.  

(3) Análise de dados 

O número de acertos nos questionários (pré e pós-teste) foram descritos por 

média de acertos, porcentagem do número de acertos e expressos graficamente. 

Além disso, para determinar o efeito das intervenções pedagógicas, os números de 

acertos foram tratados de duas formas distintas: (1) as médias de acertos no pós-

teste representaram o resultado bruto de cada metodologia (aula tradicional e com 

jogo) e (2) as médias das diferenças entre o número de acertos entre o pré e o pós-

teste foram utilizadas para avaliar o incremento da nota em cada metodologia. 

Em ambos os casos, as médias foram comparadas através de Teste t de 

Student a 0,05% de probabilidade com o software R 3.5.1 (R Development Core 

Team, 2018). Os resultados, analisados estatisticamente, foram usados para 

responder aos questionamentos do trabalho:  

Os aprendizados utilizando as metodologias de ensino tradicional e a 

metodologia lúdica com base tecnológica através do jogo digital foram diferentes? 

Houve diferença significativa entre as duas abordagens? E, se houve, qual 

método foi mais eficiente? 

Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados 

O jogo Mitose, teve grande aceitação entre os alunos. Todos os educandos 

envolvidos (100%) consideraram o jogo de fácil entendimento e obtiveram rápida 

assimilação de seus comandos. A aplicação do jogo criou um momento pedagógico 

dinâmico, motivador e ajustado à realidade educativa do aluno (Figura 2). 
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Figura 2: Alunos da segunda série do Ensino médio fazendo uso do jogo Mitose em 

seus smarthphones. 

Um ponto interessante sobre o software criado foi a capacidade dele avaliar o 

aprendizado do aluno enquanto este joga, pois o programa calcula o número de 

tentativas (entre erros e acertos) feitas em cada tela e divulga um resultado 

numérico de acordo com a quantidade de acertos, possibilitando ainda a gravação 

do resultado. A capacidade de auto avaliação em um jogo educativo como este 

criado, torna-se extremamente importante uma vez que propõe a aprendizagem 

como a construção do conhecimento através da interação do educando com seu 

meio. Paula e Valente (2016) salientam a importância do erro na construção do 

conhecimento, já que ele é o desencadeador das ações de reflexão e reelaboração 

dos conceitos.  

Na aula com a metodologia de ensino tradicional o professor explanou sobre 

o conteúdo logicamente organizado e estruturado. O professor teve papel de 

transmissor dos conhecimentos acreditando que os alunos fossem capazes de 

reproduzir os conteúdos ensinados (Figura 3). 

Figura 3: Educandos da segunda série do Ensino médio aprendendo sobre mitose 

em uma aula com uso de quadro negro e giz. 

Resultados obtidos com relação ao número de acertos nos questionários do 

pré-teste e do pós-teste, em ambas as metodologias, bem como as diferenças entre 
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um e outro, nas unidades escolares são apresentados de forma tabulada no 

Apêndice 1.  

No pós-teste do grupo que aprendeu sobre Mitose através do jogo digital, a 

média de acertos foi de 55% das questões, enquanto os alunos que assistiram a 

aula tradicional alcançaram 42% de acertos em média (Tabela 2). Desta forma, com 

a metodologia lúdica/tecnológica com o uso do jogo Mitose os alunos foram capazes 

de acertar, 13% a mais de questões, em média, que aqueles que tiveram a aula de 

forma tradicional, demonstrando a capacidade dos jogos digitais serem utilizados 

como ferramentas de aprendizagem. 

Tabela 2: Média e porcentagem de acertos nos questionários pré e pós-teste sobre 

Mitose com o grupo da metodologia tradicional e com o grupo da metodologia 

lúdica/tecnológica em 03 escolas de Ensino Médio de Tangará da Serra - MT. 

Acertos 

Metodologia tradicional 
(n=10) 

Metodologia 
lúdica/tecnológica 

(n=10) 

Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

Média 2,5 4,2 2,2 5,5 

Porcentagem 25% 42% 22% 55% 

  

 As análises dos números de acertos dos pós-testes (Figura 4), mostram que 

estes foram significativamente diferentes entre as duas metodologias, apresentando 

valor de p= 0,0008294, portanto menor que o valor de p tabelado à 0,05, rejeitando a 

hipótese nula e, portanto, corroborando com a hipótese inicial de que as 

metodologias apresentariam resultados diferentes; também apresentam médias de 

4,23 acertos para a metodologia tradicional e em média 5,53 acertos para a 

metodologia lúdica/tecnológica com o uso do jogo digital.  
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Figura 4: Número de acertos, no pós-teste, em questões sobre Mitose utilizando a 

metodologia tradicional e metodologia lúdica/tecnológica com alunos da segunda 

série do Ensino Médio de 03 escolas estaduais de Tangará da Serra - MT. 

Quando comparou-se a diferença nos números de acertos entre os pré e pós-

testes (Figura 5) das duas metodologias, também verificou-se diferença significativa, 

com p= 0,007806 (também menor que o valor de p tabelado à 0,05) e diferença 

média de 1,73 para a metodologia tradicional e 3,26 para a lúdica/tecnológica. 

 

Figura 5: Diferenças no número de acertos entre pré e pós-testes, em questões 

sobre Mitose, utilizando a metodologia tradicional e metodologia lúdica/ tecnológica 

com alunos da segunda série do Ensino Médio de 03 escolas estaduais de Tangará 

da Serra - MT. 
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Estatisticamente, estes resultados corroboram com a hipótese inicial de que 

as duas metodologias testadas apresentariam resultados diferentes, sendo que a 

metodologia lúdica/tecnológica através do jogo didático digital se mostrou mais 

eficiente para o ensino de Mitose na situação do experimento, apesar das duas 

apresentarem indícios de aprendizagem. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Pereira e Miranda (2017), que também concluíram que ambos os métodos utilizados 

proporcionaram incremento nas médias do número de acertos dos grupos e que, o 

método mediado por recursos tecnológicos é mais indicado para trabalhar os 

conteúdos de Mitose, com incremento de aproximadamente 19%.  

Neste estudo verificou-se então que metodologia dos games, que é bastante 

popular entre os jovens, além de oferecer entretenimento podem também ser 

eficazes no processo ensino-aprendizagem. Segundo Fardo (2013) a gamificação 

encontra na educação formal uma área bastante fértil para a sua aplicação, pois lá 

ela encontra os indivíduos que carregam consigo muitas aprendizagens advindas 

das interações com os games. Em concordância com este autor, foi possível 

perceber que a experiência com o jogo Mitose aumentou o nível de interesse, 

participação e motivação dos estudantes, também promovendo uma maior interação 

entre eles, o que contribuiu para que o conhecimento fosse construído de uma forma 

diferente do observado com o método tradicional, através de aula expositiva, em que 

o professor apenas fala e propõe atividades enquanto os alunos escutam e 

executam ordens.  

Outros estudos corroboram com o resultado obtido neste estudo. Nogueira 

Neto et al. (2015), visando afirmar que o uso de gamificação possibilita muitas 

vantagens no campo da educação, verificou que esta estratégia didática contribui 

positivamente no rendimento dos alunos. Em um esforço para entender melhor 

como a gamificação pode efetivamente ser utilizada para aumentar a motivação e o 

desempenho dos alunos em sala de aula, Stott e Neustaedter (2013) apresentam 

em seu estudo que o uso da gamificação pode ser considerada uma poderosa 

ferramenta para orientar o processo de ensino-aprendizagem. Estes ainda citam que 

ao se utilizar a gamificação com sabedoria, os professores podem direcionar seu 

ambiente de sala de aula para o sucesso no aumento tanto engajamento quanto de 

realização dos alunos.  
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Em sua pesquisa, Domíngez et al. (2013) sugerem que a gamificação pode 

ter um grande impacto emocional e social sobre os alunos, onde a utilização de 

elementos dos jogos s influenciam significativamente na motivação dos alunos. Já 

Rice (2012) concluiu que as estratégias dos games, se bem utilizadas, podem 

despertar a curiosidade, promover a interação e a troca de experiências, dar 

margem para erros e apresentar conteúdos em que o aluno tenha liberdade para 

tomar decisões. 

Desta forma, partindo da premissa que o uso de jogos pode promover 

aprendizagens significativas aos seus usuários, e dado o potencial interdisciplinar, 

rico e imersivo que os ambientes virtuais oferecem, estes tem despertado a atenção 

de pesquisadores da Educação e um número interessante de pesquisas estão 

aparecendo, principalmente no cenário internacional, onde os jogos digitais são 

utilizados em intervenções na sala de aula em diversas disciplinas, como línguas 

(Baierschimidt, 2013; Wichadee & Pattanapichet, 2018), Matemática (Santos, 2012; 

Zhi-Hong, 2012; Li et al., 2016), Física (Shute et al., 2013; Van et al., 2015), Química 

(Winter et al., 2016), História (Shih et al., 2015) e, claro, a Biologia (Gaydos & 

Squire, 2012; Herrero et al., 2014).  

O jogo digital possui características inerentes à promoção do conhecimento, 

favorecimento da aprendizagem lúdica, desenvolvimento de habilidades cognitivas 

e, também, como recurso motivacional em sala de aula (Brincher & Silva 2011). Ao 

se deparar com algo novo, a mente busca nos esquemas presentes, alguma 

similaridade de acordo com as características desta novidade. Caso se obtenha 

sucesso nesta busca, pode-se afirmar que ocorreu um processo de assimilação de 

um objeto real a um determinado grupo previamente conhecido em sua estrutura 

mental (Prieto et al., 2005). 

Portanto, ao aliar a questão da diversão com o propósito de ensino utilizando 

jogos digitais como mediadores de aprendizagem, a chance de elevar a motivação e 

o comprometimento dos alunos aos estudos aumenta substancialmente. O jogo é 

uma atividade rica e de grande efeito que responde às necessidades lúdicas, 

intelectuais e afetivas, estimulando a vida social e representando, assim, importante 

contribuição na aprendizagem (Santos et al., 2017). 
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O processo ensino-aprendizagem atualmente tem se mostrado deficiente. As 

dificuldades, o desinteresse, a desmotivação, a falta de compreensão e de 

significados são evidentes entre os alunos, desclassificando a importância do 

ensino. Assim, alternativamente, fica claro que as novas tecnologias são intrínsecas 

ao processo de ensino de qualquer modalidade sem sombra de dúvidas (Wichadee 

& Pattanapichet, 2018; Gonzaga et al., 2017). A junção dos métodos de ensino é 

necessária, pois no mundo tão globalizado como o nosso, nem um e nem o outro 

por si só são capazes de formar, ensinar e evoluir o educando. 

Considerações Finais 

A utilização de jogos digitais como auxiliar no ensino de Mitose foi mais 

significativa que a utilização apenas do método tradicional de ensino, apresentando 

um desempenho, na média, 13% melhor. Desta forma evidencia-se que os jogos 

digitais se configuram como um recurso que realiza a interação e aproximação entre 

o estudante e o objeto de aprendizado, uma vez que, estes dispositivos estão no 

cotidiano dos mesmos, chamados nativos digitais, como forma de entretenimento e 

recreação e podem ser utilizados como fator motivacional, criando uma ponte entre 

atividades lúdicas e conteúdos formais, favorecendo assim, o processo de 

aprendizagem. 

Dada a relevância do assunto, torna-se imprescindível o desenvolvimento de 

pesquisas posteriores, abordando por exemplo, outro tópico sobre Divisão Celular – 

a Meiose, ou formas diferentes de avaliação da assimilação dos conteúdos, como a 

exposição aos diferentes grupos testados às mesmas metodologias, avaliando-os ao 

final de cada uma; enfim, ainda existe uma gama de possiblidades a serem testadas 

que podem contribuir e muito para este debate do uso de tecnologias na educação. 
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Apêndice 1 

 

Apêndice 1: Resultados obtidos com relação ao número de acertos nos 

questionários no pré-teste e pós-teste com a metodologia tradicional e a metodologia 

lúdica/tecnologia nas três unidades do ensino Médio, no município de Tangará da 

Serra- MT. 

Escola 
Metodologia tradicional Metodologia lúdica/tecnológica 

Pré teste Pós teste Diferença Pré teste Pós teste Diferença 

A 2 4 2 3 5 2 

A 1 3 2 2 6 4 

A 1 2 1 3 5 2 

A 0 7 7 4 6 2 

A 1 4 3 3 5 2 

A 0 4 4 4 9 5 

A 1 6 5 6 3 -3 

A 3 4 1 5 3 -2 

A 2 4 2 1 7 6 

A 3 2 -1 1 8 7 

B 5 5 0 1 3 2 

B 5 4 -1 1 7 6 

B 4 3 -1 5 5 0 

B 3 4 1 4 7 3 

B 3 6 3 3 4 1 

B 3 6 3 3 4 1 

B 2 6 4 1 8 7 

B 3 4 1 2 6 4 

B 4 5 1 1 3 2 

B 1 4 3 0 7 7 

C 2 4 2 2 7 5 

C 3 5 2 3 7 4 
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C 1 4 3 2 5 3 

C 3 4 1 2 6 4 

C 4 5 1 0 3 3 

C 3 3 0 2 5 3 

C 4 4 0 2 5 3 

C 3 3 0 1 6 5 

C 3 4 1 1 6 5 

C 2 4 2 0 5 5 
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CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como um 

jogo didático digital, criado através de um software de autoria, pode melhorar os 

resultados do processo ensino-aprendizagem do conteúdo Ciclo Celular, mais 

especificamente Divisão Celular - Mitose, para alunos do Ensino Médio de escolas 

públicas de Tangará da Serra – MT. Além disso, permitiu uma pesquisa de campo 

para obter dados consistentes sobre melhorias neste processo através da 

implementação de novas ferramentas didáticas, como o uso das TIC’s em sala de 

aula, aliadas neste caso específico à ludicidade. 

De um modo geral, os educandos obtiveram fácil assimilação e entendimento 

do jogo, criando um momento pedagógico diferenciado e, sobretudo, motivador, fator 

este que pode explicar a diferença entre os dois métodos propostos (lúdico-

tecnológico e tradicional), uma vez que o jogo, na tela de seus smarthphones, 

aproximou o conteúdo à realidade dos mesmos, dando maior significado a um 

conteúdo tão abstrato. O jogo também permitiu tirar dúvidas, revisar e reforçar o que 

já fora estudado devido à sua capacidade auto avaliativa e de suas ferramentas de 

busca através de links de internet. 

Ao realizar o teste do jogo em sala de aula, verificou-se através de testes 

escritos, resultados com melhoras significativas estatisticamente quando 

comparados ao método tradicional de ensino, comprovando uma maior assimilação 

das informações, alcançando assim os objetivos propostos pelo trabalho, quando  do 

seu início apresentou como hipótese que os resultados não seriam iguais entre as 

duas metodologias propostas, restando apenas comprovar qual método seria mais 

eficaz. 

A construção do jogo na plataforma do software de autoria permitiu direcionar 

o educando aos pontos principais do tema, de forma rápida e objetiva, melhorou o 

nível das informações, uma vez que o mesmo trouxe imagens e vídeos em três 

dimensões possibilitando um maior entendimento, e também possibilitou maior 

significado ao conteúdo estudado através de contextualizações como o surgimento 

de doenças como o câncer, por exemplo. 
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O teste inicial, através de questões objetivas, serviu para mensurar o grau de 

conhecimento dos educandos acerca do tema e para servir de parâmetro ao final da 

aplicação das duas metodologias diferentes, quando os mesmos foram submetidos 

ao teste final (também de questões objetivas) para a avaliação da evolução ou não 

dos mesmos quanto ao aprendizado do conteúdo. 

As duas metodologias testadas mostraram que o método tradicional de 

ensino, massivamente utilizado por profissionais da educação, apresenta-se como 

um entrave na aquisição de conhecimento por jovens contemporâneos e que, jogos, 

sobretudo digitais, se apresentam como um excelente recurso interativo, motivador e 

capaz de aproximar o estudante do conteúdo estudado, quando umas das principais 

reclamações dos mesmos é a abstração do conteúdo. 

Dada a relevância deste assunto, torna-se necessário, o desenvolvimento de 

pesquisas posteriores, abordando por exemplo, o outro tópico de Divisão Celular – 

Meiose, ou formas diferentes de avaliação da assimilação dos conteúdos, como a 

exposição aos diferentes grupos testados às mesmas metodologias, avaliando-os ao 

final de cada uma, enfim, ainda existe uma gama de possiblidades a serem testadas 

que podem contribuir e muito para este debate do uso de tecnologias na educação. 

Nesse sentido, a utilização de recursos digitais no processo ensino-

aprendizagem, através de um jogo didático digital sobre Mitose, auxiliou de forma 

positiva, apresentando melhoras significativas nos resultados avaliativos, 

alcançando assim seu objetivo principal proposto. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Normas do periódico utilizado como referência para a confecção 

do artigo científico – Revista Experiências em ensino de Ciências - UFMT 

 
Normas para submissão de trabalhos (EENCI) 

 
O artigo deve ser enviado por meio eletrônico para eenci@if.ufrgs.br, 

acompanhando de uma breve mensagem de encaminhamento. O artigo deve estar 
no formato .doc (compatível com Winword 97/2000/XP/2003) ou em formato RTF 
(Rich Text Format); 

 
A ordem de apresentação dos elementos iniciais do artigo e a formatação 

correspondente devem seguir o exemplo abaixo, ocupando apenas a primeira 
página: 

 
TÍTULO ORIGINAL DO ARTIGO[1] 

Original title translated to English 
(espaço em branco) 

Nome do Primeiro Autor [emailautor1@nonono.nono.br] 
Nome do Segundo Autor Quando Pertencente à Mesma Inst. 

[emailautor2@nonono.nono.br] 
Instituição a qual pertencem 

Endereço da instituição 
Nome do Terceiro Autor Pertencente à outra inst. [emailautor3@nonono.nono.br] 

Instituição a qual pertence 
Endereço da instituição 

(espaço em branco) 
 

Resumo 
Lorem ipsum dolor sit amet, ligula nulla pretium, rhoncus tempor placerat fermentum, 
enim integer ad vestibulum volutpat. Nisl turpis est, vel elit, congue wisi enim nunc 
ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam maecenas ligula nostra, accumsan 
taciti. Sociis mauris in integer, a dolor netus non dui aliquet, sagittis felis sodales, 
dolor sociis mauris, vel eu libero cras. Interdum at. Eget habitasse elementum est, 
ipsum purus pede porttitor class, ut, aliquet sed auctor, imperdiet arcu per diam 
dapibus libero duis. Enim eros in vel, volutpat nec leo, temporibus scelerisque nec. 
 
Palavras-chave: Lorem ipsum; Libero; Magna tincidunt. 
 

(espaço em branco) 
 

Abstract 
Ac dolor ac adipiscing amet bibendum nullam, massa lacus molestie ut libero nec, 
diam et, pharetra sodales eget, feugiat ullamcorper id tempor eget id vitae. Mauris 
pretium eget aliquet, lectus tincidunt. Porttitor mollis libero senectus pulvinar. Etiam 
molestie mauris ligula eget laoreet, vehicula eleifend. Repellat orci eget erat et, sem 
cum, ultricies sollicitudin amet eleifend dolor nullam erat, malesuada est leo ac. 
Varius natoque turpis elementum est. cenas ligula nostra, accumsan taciti. 
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Keywords: Lorem ipsum; Libero; Magna tincidunt. 
 
 - A segunda página do trabalho submetido deve ser uma cópia da primeira (em que 

aparece o título, resumo, abstract, etc.), porém sem dados que possam identificar o 

autor. A primeira página ficará com os editores e da segunda em diante, será 

enviada aos árbitros; 

 

- Referências bibliográficas que permitam identificar os autores do trabalho devem 

ser substituídas pelo código: Autor X1....Autor Xn, onde 1 £ n £ número de citações 

distintas que permitem identificação; 

 

- Tamanho da folha: A4; 

 

- Margens esquerda, direita, superior e inferior: 2,0 cm; 

 

- Tabulação: 1,5 cm da margem esquerda; 

 

- Espaço entre linhas simples e após o parágrafo 10 pt; 

 

- Em todo o texto: espaço entre linhas simples e após o parágrafo 10 pt (no 

Winword, estas opções são apresentadas no menu “Formatar => Parágrafo”); 

 

- Alinhamento do corpo do texto: justificado; 

 

- Fonte: Times New Roman 12 pt, para títulos e corpo de texto, e 10 pt para notas de 

rodapé e citações longas recuadas; 

 

- As notas de rodapé devem ser numeradas continuamente e em algarismos 

arábicos; 

 

- Tabelas, gráficos, figuras ou imagens devem ser inseridas no lugar apropriado do 

texto. Não é necessário enviá-las separado; 
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- A legenda das tabelas deve ser posta acima das mesmas e dos gráficos, imagens, 

e/ou figuras, abaixo; 

 

- No final artigo deve constar uma lista completa das referências bibliográficas 

citadas ao longo do texto. Esta lista deve estar em ordem alfabética e seguir o 

modelo apresentado na seção “Referências bibliográficas” das presentes normas. 

 
Considerações Gerais 

 
- Os editores se reservam o direito de devolver aos autores os trabalhos que não 

cumpram as normas editoriais estabelecidas; 

 

- A contar da data de envio dos pareceres pela editoria, o autor disporá de 30 dias 

para atender e comentar as reformulações sugeridas pelos árbitros e/ou editores, 

especificando detalhadamente como cada sugestão foi ou não implementada. 

Estas modificações devem se restringir àquelas feitas pelos árbitros e/ou editores. 

Em situações que sem justificativa o autor demore mais de 30 dias para se 

manifestar, o artigo será descartado automaticamente; 

 

- A revisão final do artigo, ficará a cargo dos autores. O periódico não se 

responsabiliza pela revisão gramatical dos trabalhos e nem pelas opiniões emitidas · 

a EENCI não se reserva os direitos de publicação dos artigos, podendo os autores 

distribuir seu próprio material conforme desejarem desde que a referência completa 

ao trabalho publicado na revista seja realizada; 

 

- Devido a sua gratuidade, a publicação na EENCI, não fornece compensação 

financeira de qualquer espécie aos autores; 

 

· Os leitores também podem reproduzir e distribuir os artigos da EENCI desde que 

seja sem fins comerciais, não se façam alterações no conteúdo e se cite sua origem 

com informações completas: nome dos autores, nome da revista; volume, número e 

URL exato do documento citado. 
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Referências bibliográficas (texto para o link indicado anteriormente) 

 
As referências citadas devem ser relacionadas ao final do texto, por ordem 

alfabética do sobrenome do primeiro autor, segundo os exemplos abaixo. No corpo 

do texto, as citações devem ser feitas no formato autor-data, com apenas a primeira 

letra do sobrenome de cada autor em letra maiúscula. Ex.: (Campbell & Stanley, 

1963, p. 176); “Segundo Vygotsky (2000)...”. 

 

Para um, dois, três ou mais autores: 

Um autor: Newton, I. 

 

Dois ou três autores: Newton, I.; Darwin, C. R. & Maxwell, J. C. 

 

Mais que três autores: Newton, I. et al. (no corpo do texto; na lista ao final do artigo 

devem aparecer sempre os nomes de todos os autores). 

 
Periódicos impressos 

 
Exemplo: 

 

Greca, I. M., & Moreira, M. A. (2002). Mental, physical, and mathematical models in 

the teaching and learning of physics. Science Education, 86(1), 106-121. 

 

Periódicos eletrônicos 
 

Exemplo: 

 

Mcdermott, L. C. (2000). Bridging the gap between teaching and learning: the role of 

physics education research in the preparation of teachers and majors. Investigações 

em Ensino de Ciências Acesso em 10 jun., 2006, 

http://www.if.ufrgs.br/public/ensino/vol5/n3/ v5_n3_a1.htm. 

 
Livros no todo 

 
Exemplo: 

 

Feynman, R. (1967). The character of physical law. Cambridge: MIT Press. 

http://www.if.ufrgs.br/public/ensino/vol5/n3/
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Para capítulos de livros 

 
Exemplo: 

 

Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (1963). Experimental and quasi-experimental 

designs for research on teaching. In N. L. GAGE (Ed.), (pp. 171-246). Chicago: Rand 

McNally. 

 
Trabalhos publicados em atas de congressos, simpósios, etc.: 

 
Exemplo: 

 

Costa, S. S. C., & Moreira, M. A. (2006). Atualização da pesquisa em resolução de 

problemas: informações relevantes para o ensino de Física. In: Moreira, M. A.. (Ed.). 

I Encontro Estadual de Ensino de Física – RS, Porto Alegre: 2005. Atas... Porto 

Alegre: Instituto de Física, p. 153-167. 

 

Para citações de outros tipos de documento, seguir as normas internacionais da 

APA 5t (http://library.uww.edu/GUIDES/APACITE.htm). 

 

[1]Nota de rodapé, quando pertinente. 

http://library.uww.edu/GUIDES/APACITE.htm
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 Parecer de aprovação do CEP com número de referência do CAAE 

13872519.6.0000.5166. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Prints das telas do jogo “Mitose” mostrando as mais diversas 

situações 

 

 
Figura 1: Telas inicial e final mostrando os botões de navegação e a orientação 

(presentes em todas as telas) e o hiperlink (presente em algumas telas). 

 

 

 
Figura 2: Telas mostrando a função avaliativa do jogo, com o resultado tela a tela e, 

por último, o resultado com avaliação em forma de nota. 
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Figura 3: 
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Figura 4: Tela sobre Mitose mostrando a presença de imagem animada (gif), do 

hiperlink e o resultado do ordenamento das suas respectivas fases. 
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Figura 5: Tela apresentado a fase inicial da Mitose (Prófase) e seu arranjo dos 

eventos (botões) nos locais que ocorrem, bem como os botões de navegação e a 

presença de hiperlink. 
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Figura 6: Tela mostrando a etapa da Metáfase, seu arranjo de eventos (botões), a 

orientação, os botões de navegação e o hiperlink.  
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Figura 7: Tela mostrando a Anáfase, o arranjo dos eventos (botões), a orientação e 

os botões de navegação. 

 

 

 
Figura 8: Tela mostrando a fase final da Mitose (Telófase), a orientação, os botões 

de navegação, a imagem animada e o arranjo dos eventos (botões). 
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Figura 9: Telas evidenciando curiosidades, em forma de vídeos, para auxiliar na 

aprendizagem do conteúdo. 
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APÊNDICE B – Avaliação diagnóstica (pré e pós teste) 

 
1 – Nos seres multicelulares, a mitose é um processo que tem como principal 
função: 
 

a) Movimento celular; 
b) Produção de gametas; 
c) Produção de energia; 
d) Expressão gênica; 
e) Crescimento. 

 
2 – Sobre a mitose, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
 
( ) Na telófase os cromossomos já duplicados se condensam e o nucléolo se 
desorganiza. 
( ) Na metáfase os cromossomos ocupam a região equatorial da célula e atingem a 
condensação máxima. 
(  ) Durante a anáfase as fibras do fuso acromático tracionam os cromossomos para 
polos opostos. 
(  ) Na prófase os cromossomos chegam aos polos, se desenrolam e novamente 
apresentam aspecto de filamento de cromatina. 
(  ) No período S da interfase ocorre a síntese de proteínas e de moléculas 
necessárias para a divisão, como os componentes dos microtúbulos. 
 
A sequência está correta em: 
 

a) F, V, V, F, F; 
b) V, V, F, V, F; 
c) F, V, F, F, V; 
d) V, F, V, V, F; 
e) V, V, V, F, F. 

 
3 – Durante o ciclo celular, há um período em que a célula não está se dividindo e 
onde ocorre a duplicação do DNA, síntese das proteínas que fazem parte dos 
cromossomos e a duplicação dos centríolos. Esse período é chamado de: 
 

a) S; 
b) G1; 
c)  G2; 
d) Citocinese; 
e) Intérfase. 

 
4 – Sabemos que no final da mitose o citoplasma se divide para formar duas células-
filhas. O processo da divisão do citoplasma é chamado de: 
 

a) Prófase; 
b) Fragmoplasto; 
c) Cariocinese; 
d) Citocinese; 
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e) Telófase. 
 
5 – A figura abaixo representa o ciclo celular de uma célula eucariótica: 
 

 
 
Assinale a alternativa correta em relação à interfase: 
 

a) É o período em que não ocorre divisão celular e a célula permanece sem 
atividade metabólica; 

b) As células que não se dividem são normalmente mantidas em G0 (gê zero); 
c) O nucléolo desorganiza-se em G1; 
d) A quantidade de DNA permanece constatem no período S; 
e) G2 se caracteriza pela presença de cromossomos constituídos  de uma única 

cromátide. 
 

6 – Um bioquímico mediu a quantidade de DNA em células cultivadas em laboratório 
e verificou que a quantidade de DNA na célula duplicou: 
 

a) Entre as fases G1 e G2; 
b) Entre a prófase e a anáfase; 
c) Durante a metáfase; 
d) Durante a prófase; 
e) N.D.A. 

 
7 – Entre as frases a seguir, em relação à divisão celular por mitose, uma é 
incorreta. Aponte-a: 
 

a) É um processo muito importante para o crescimento do organismo; 
b) Ocorre nas células somáticas tanto de animais como de vegetais; 
c) A célula-mãe dá origem a duas células-filhas com metade do número de 

cromossomos; 
d) Na metáfase, todos os cromossomos, cada um com duas cromátides, 

encontram-se no equador da célula em maior grau de condensação; 
e) As células-filhas são idênticas às células-mães. 

 
8 – Na mitose, a prófase constitui a fase: 
 

a) Terminal, onde a célula se divide; 
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b) Inicial, onde os cromossomos se duplicam e a célula armazena energia para o 
processo de duplicação; 

c) Intermediária, onde os cromossomos atingem o grau de condensação 
máxima; 

d) Inicial, onde a membrana nuclear e o nucléolo se desorganizam e se forma o 
fuso acromático; 

e) Intermediária, onde os centrômeros se dividem e as cromátides irmãs migram 
para os polos da célula. 

 
9 – Se adicionarmos colchicina, uma substância que impede a formação do fuso 
mitótico, a um grupo de células que estão sendo divididas, estas deverão parar a 
divisão em: 
 

a) Prófase; 
b) Metáfase; 
c) Anáfase; 
d) Telófase; 
e) Interfase. 

 
10 – Analise os eventos mitóticos relacionados a seguir: 
 
I – Desorganização da membrana nuclear; 
II – Divisão dos centrômeros; 
III – Migração dos cromossomos para os polos do fuso; 
IV – Posicionamento dos cromossomos na região mediana do fuso. 
 
Qual das alternativas indica corretamente sua ordem temporal? 
 

a) IV-I-II-III; 
b) I-IV-III-II; 
c) I-II-IV-III; 
d) I-IV-II-III; 
e) IV-I-III-II. 
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APÊNDICE C – Termo de Coleta de dados não iniciada 
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APÊNDICE D – Termo de responsabilidade do pesquisador 
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APÊNDICE E – Termo de Infraestrutura 
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APÊNDICE F – Termo de financiamento próprio 
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APÊNDICE G – Termo de Equipe 
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APÊNDICE H – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

  UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
CAMPUS UNIVERSITARIO DE TANGARÁ DA SERRA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

Eu, Santo Sandrin da Silva Júnior, professor, mestrando do Programa 

Profissional de Mestrando em Ensino de Biologia, venho através deste, solicitar-lhe 

autorização para a participação de seu filho ou dependente da pesquisa: 

“LUDICIDADE E TECNOLOGIA DIGITAL ALIADAS AO ENSINO DE MITOSE”, 

como voluntário (a). 

Após a leitura e esclarecimentos, no caso do Senhor (a) autorizar a 

participação do mesmo no estudo, assine ao final deste documento. Essa via é do 

pesquisador responsável e a sua será enviado por e-mail ou disponibilizada de 

modo impresso, caso queira, seguindo o que está disposto na Resolução CNS nº510 

de 2016, capítulo III, seção II, Art. 17º, inciso X, parágrafo 3º. 

Em caso de recusa, o que é um direito do Senhor (a), seu filho ou dependente 

não será penalizado (a) de forma alguma. Convém relembrar que é uma 

participação de forma voluntária e ocorrerá estritamente na escola de seu filho ou 

dependente, no contra turno das suas atividades obrigatórias com a duração de 03 

(três) horas em 01 (um) único dia a ser combinado previamente. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

Este trabalho visa desenvolver um jogo digital, lúdico que, aliado aos 

conceitos da aprendizagem significativa, possam auxiliar no aprendizado do 

conteúdo de Mitose para alunos da segunda série do Ensino Médio de escolas 

públicas de Tangará da Serra – MT. O jogo consiste em “ordenar” eventos 

relacionados ao Ciclo Celular e suas fases através de funções de arrastar botões na 

tela relacionando imagens a eventos e vice-versa.  
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Para medir o efeito dessa metodologia diferenciada, os alunos participantes 

serão divididos em dois grupos diferentes: um submetido a uma aula tradicional 

(sem o uso de recursos inovadores) e outro submetido a uma aula incrementada 

com o uso do jogo didático digital; ambos serão avaliados previamente para que se 

possa medir o nível de conhecimento já adquirido dos mesmos e, posteriormente 

para que se possa analisar se houve diferença significativa entre as duas 

abordagens e, qual método se mostrou mais eficiente.   

DESCONFORTOS, RISCOS, BENEFÍCIOS E GARANTIA DE SIGILO 

Toda a pesquisa que envolve seres humanos deve ter o consentimento e 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), composto por um colegiado 

interdisciplinar e independente, que compõe as instituições que realizam pesquisas 

envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos 

sujeitos em sua integridade e dignidade para contribuir no desenvolvimento da 

pesquisa dentro dos padrões éticos. Para maiores informações, o contato do 

CEP/UNEMAT está localizado na cidade de Cáceres/MT, telefone (65) 3221-0067 e 

e-mail: cep@unemat.br. 

Com base na Resolução nº 466 de 2012 ressaltamos que toda pesquisa 

contém riscos, assim nessa pesquisa os riscos oferecidos são classificados de riscos 

mínimos aos participantes, uma vez que os participantes não serão submetidos a 

nenhuma exposição diferente daquelas que já vivenciam em seu cotidiano escolar. 

Os riscos ao participar desta pesquisa estão relacionados à coleta de dados e 

divulgação dos resultados e englobam aspectos físicos e psicológicos, sendo eles: 

dificuldade em responder o questionário e as perguntas da entrevista, ansiedade, 

estresse, cansaço físico, desequilíbrio em seu bem estar, constrangimento pela 

pouca familiaridade com o pesquisador, risco de coerção, em que o entrevistado 

poderá sentir-se desconfortável durante a coleta dos dados, insatisfação ao 

participar da pesquisa no que se refere ao tempo de duração da entrevista; os riscos 

relacionados aos aspectos moral, intelectual e social, são: desconforto em 

compartilhar informações pessoais, sentimento de perda da privacidade, receio de 

exposição e julgamento pelos colegas a partir dos resultados.  

Diante dos riscos apresentados, tomaremos as seguintes medidas para 

minimiza-los, zelando pelo compromisso de proporcionar o máximo de benefícios e 

o mínimo de danos: i) será realizado um contato prévio para explicar sobre o objetivo 

mailto:cep@unemat.br
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da pesquisa; ii) todas as dúvidas serão esclarecidas e o participante terá tempo 

necessário para decidir sobre sua participação na pesquisa; serão resguardados os 

seus direitos de privacidade e proteção de sua identidade (anonimato), 

confidencialidade das informações, evitando assim qualquer forma de exposição ou 

constrangimento e não será divulgado em momento algum seu nome ou nome da 

criança, ou qualquer outra informação que possa identifica-los; os dados referentes 

à sua pessoa serão confidenciais e garantimos o sigilo de sua participação durante 

toda pesquisa, inclusive na divulgação da mesma; nenhum dos dados que serão 

divulgados possibilitará sua identificação ou a da criança, por fim, garantimos que 

você terá acesso aos resultados da pesquisa. 

 Em relação aos benefícios, além da possibilidade de melhoria significativa no 

aprendizado de um dos conteúdos mais importantes da disciplina de Biologia do 

Ensino Médio, os educandos participantes também receberão gratuitamente o 

download do jogo didático digital para que possa utilizá-lo em outras oportunidades 

de aprendizado, dispondo de uma ferramenta a mais de aprendizado para 

avaliações futuras, como ENEM, por exemplo. Os resultados coletivos do trabalho 

também serão socializados com os participantes a fim de debater sobre a relevância 

ou não do uso de tecnologias no processo ensino-aprendizagem em contrapartida 

com o modelo tradicional de ensino; por fim, todas as escolas participantes do 

projeto, bem como seus professores, obterão os resultados da pesquisa após sua 

conclusão.  

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas a identidade 

de seu filho ou dependente não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Caso 

concorde em particular, necessitamos que preencha e assine este termo de 

consentimento. Ao final da pesquisa, se for do seu interesse, terá livre acesso ao 

conteúdo da mesma, podendo discutir os resultados junto com os pesquisadores. Na 

necessidade de contatar os profissionais acima descritos, poderá fazê-lo a qualquer 

momento com o mestrando Santo Sandrin da Silva Júnior, telefone (65) 99985-9822, 

e-mail jrsandrin@hotmail.com e com o Prof° D. Sc. Anderson Fernandes de Miranda, 

telefone: (65) 99815-1211, e-mail anderson@unemat.br. Desde já agradecemos pela 

sua participação. 

 
________________________________ 

Santo Sandrin da Silva Júnior 
CPF: 968.784.601-15 

mailto:anderson@unemat.br
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Pesquisador Responsável 
 
 

________________________________ 
Prof° D. Sc Anderson Fernandes de Miranda 

CPF: 042.348.876-76 
Orientador 

===========================================================
== 

AUTORIZAÇÃO 

Ao considerar as informações acima mencionadas, 

eu,______________________________________________________, DECLARO 

que entendi os objetivos, riscos e benefícios da participação do meu filho ou 

dependente na pesquisa e AUTORIZO sua participação. O pesquisador me informou 

que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, 

submetido ao Sistema CEP/CONEP.  

Assim sendo, declaro o meu consentimento na participação do 

aluno_____________________________________________________________. 

 

 

Tangará da Serra - MT, ___/___/_____. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do pai ou responsável 
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APÊNDICE I – Termo de Assentimento 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
CAMPUS UNIVERSITARIO DE TANGARÁ DA SERRA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA 

 

 TERMO DE ASSENTIMENTO PARA MENORES 

 Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) de uma 

pesquisa que tem como objetivo o desenvolvimento e teste de um jogo didático 

digital, lúdico que, aliado a preceitos da Teoria da Aprendizagem Significativa podem 

contribuir com o aprendizado do conteúdo de Mitose, da disciplina de Biologia. Os 

participantes do projeto serão todos alunos adolescentes que estejam cursando a 

segunda série do Ensino Médio. Para esta pesquisa serão adotados os seguintes 

procedimentos: teste teórico inicial para mensurar o nível de conhecimento do 

educando a respeito do tema; aula teórica para revisão e reafirmação dos conteúdos 

para uma parte dos alunos; aula incrementada com jogo didático digital, também 

para revisão e reafirmação dos conteúdos; teste teórico final para avaliação dos 

efeitos das duas metodologias. 

Para participar desta pesquisa, o responsável por você deverá autorizar e 

assinar um termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá 

qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido (a) em qualquer aspecto que 

desejar e estará livre para participar ou recusar-se. O responsável por você poderá 

retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. O 

pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você não 

será identificado em nenhuma publicação. 

A pesquisa será feita estritamente na sua escola no contra turno de suas 

atividades obrigatórias, onde você participará de uma aula sobre o conteúdo do 

projeto e de uma avaliação que não interfere na nota de NENHUMA disciplina da 

sua grade curricular. Para isso, serão usados materiais como folha impressa, lápis, 

caneta e computadores para a realização da aula. O uso destes materiais é 

considerado seguro, mas é possível ocorrer riscos. Esta pesquisa é classificada com 
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grau de risco mínimo, uma vez que você não será submetido a nenhuma exposição 

diferente daquelas que já vivencia em seu cotidiano escolar. Os riscos ao participar 

desta pesquisa estão relacionados à coleta de dados e divulgação dos resultados e 

englobam aspectos físicos e psicológicos, sendo eles: dificuldade em responder o 

questionário e as perguntas da entrevista, ansiedade, estresse, cansaço físico, 

desequilíbrio em seu bem estar, constrangimento pela pouca familiaridade com o 

pesquisador, risco de coerção, em que o entrevistado poderá sentir-se 

desconfortável durante a coleta dos dados, insatisfação ao participar da pesquisa no 

que se refere ao tempo de duração da entrevista; os riscos relacionados aos 

aspectos moral, intelectual e social, são: desconforto em compartilhar informações 

pessoais, sentimento de perda da privacidade, receio de exposição e julgamento 

pelos colegas a partir dos resultados.  

Mesmo com risco mínimo, o pesquisador se compromete em tomar medidas 

necessárias para que se evite qualquer constrangimento, frustração ou perseguição 

em decorrência de sua participação. Será realizado um contato prévio para explicar 

sobre o objetivo da pesquisa, todas as dúvidas serão esclarecidas e o participante 

terá tempo necessário para decidir sobre sua participação na pesquisa; serão 

resguardados os seus direitos de privacidade e proteção de sua identidade 

(anonimato), confidencialidade das informações, evitando assim qualquer forma de 

exposição ou constrangimento e não será divulgado em momento algum seu nome 

ou nome da criança, ou qualquer outra informação que possa identifica-los; os dados 

referentes à sua pessoa serão confidenciais e garantimos o sigilo de sua 

participação durante toda pesquisa, inclusive na divulgação da mesma; nenhum dos 

dados que serão divulgados possibilitará sua identificação ou a da criança, por fim, 

garantimos que você terá acesso aos resultados da pesquisa. Caso aconteça algo 

errado, seus pais ou responsáveis podem entrar em contato no telefone citado 

abaixo nos dados do projeto. 

Em relação aos benefícios, além da possibilidade de melhoria significativa no 

aprendizado de um dos conteúdos mais importantes da disciplina de Biologia do 

Ensino Médio, você também receberá gratuitamente o download do jogo didático 

digital para que possa utilizá-lo em outras oportunidades de aprendizado, dispondo 

de uma ferramenta a mais de aprendizado para avaliações futuras, como ENEM, por 

exemplo. Os resultados coletivos do trabalho também serão socializados com os 

participantes a fim de debater sobre a relevância ou não do uso de tecnologias no 
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processo ensino-aprendizagem em contrapartida com o modelo tradicional de ensino  

 Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar!  

 

DADOS DO PROJETO E DO PESQUISADOR 

Título do projeto: Ludicidade e tecnologia digital aliadas para o ensino de Mitose. 

Pesquisador responsável: Santo Sandrin da Silva Júnior 

Orientador: Prof. D. Sc. Anderson Fernandes de Miranda 

Instituição: Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT 

Telefone celular do pesquisador para contato (inclusive a cobrar): (65) 99985-

9822 

TERMO DE ACEITE DO MENOR 

Eu, __________________________________________________, ACEITO 

participar da pesquisa “LUDICIDADE E TECNOLOGIA DIGITAL PARA O ENSINO 

DE MITOSE” sob coordenação do mestrando Santo Sandrin da Silva Júnior. 

 Declaro que entendi os riscos e benefícios a que estou sujeito; também 

entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que a qualquer momento, posso dizer 

“não” e desistir sem qualquer represália ou prejuízo nas disciplinas da minha grade 

curricular; todas as minhas dúvidas foram sanadas pelo pesquisador, recebi uma 

cópia deste termo de assentimento, li e concordo em participar da pesquisa, desde 

que autorizado (a) por meus pais ou responsáveis. 

Tangará da Serra, ___/____/______. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do participante 
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APÊNDICE J – Termo de compromisso das instituições envolvidas 
 

 
 



73 
 

 

 
 



74 
 

 
 
 
 



75 
 

 
 
 
 



76 
 

 
 
 
 



77 
 

 
 
 
 



78 
 

 
 
 
 



79 
 

 
 
 
 



80 
 

 
 
 
 



81 
 

APÊNDICE K – Produto: roteiro do jogo didático Mitose 
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ROTEIRO 

 

Este roteiro tem por objetivo demonstrar o funcionamento do jogo didático 

digital Mitose, construído em software de autoria Visual Class, que funciona como 

um aplicativo para smarthphones e tablets; o mesmo será disponibilizado, assim que 

possível, em lojas virtuais para download de forma totalmente gratuita para alunos e 

educadores fazerem uso. Convém ressaltar que, este projeto teve apoio financeiro 

integral da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) através de bolsa de estudo. 

O jogo consiste em “ordenar” eventos relacionados à Mitose com suas 

respectivas fases através de funções de arrastar botões na tela. E, por meio de uma 

programação multi telas, a cada movimento correto o jogo avançava para o próximo 

evento. Convém destacar que, embora tais eventos celulares aconteçam 

simultaneamente, para uma melhor compreensão por parte dos educandos, eles 

foram didaticamente ensinados obedecendo uma certa ordem. 

Na tela inicial (Figura 1), o usuário do jogo pode optar, através de hiperlinks, 

entre iniciar pela fase do Ciclo Celular ou pela Mitose propriamente dita, apenas 

tocando nos nomes das fases ou em um dos desenhos representativos delas. 

Também existe nesta tela inicial um  hiperlink (denominado Relembre !!!) que 

direciona o usuário à uma página de internet com uma breve revisão dos conteúdos 

acerca do tema.Também é possível navegar entre as telas por meio dos botões de 

navegação localizados na parte superior direita da tela (Voltar, Menu, Sair e 

Avançar); estes botões estão presentes em todas as telas, assim como uma 

orientação de como proceder: 
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Figura 1: Tela inicial indicando os hiperlinks das duas opções iniciais para o jogo 

(Ciclo Celular e Mitose), o hiperlink para revisão dos conteúdos na internet,os botões 

de navegação e orientação. 

 

 Se o usuário optar por iniciar pelo Ciclo Celular, abre-se uma tela para que ele 

“arraste” os eventos (botões na parte inferior) às fases da Interfase (desenho do 

Ciclo ao centro) correspondentes. Ao arrastar os botões corretamente, os mesmos 

se “transformam”em imagens ilustrativas do acontecimento; caso contrário o botão 

volta para a posição dele, computando como erro e diminuindo a nota do usuário. 

Estes eventos estão demonstrados na Figura 2. Só é possível prosseguir para 

próxima tela após todos os botões serem colocados nas fases corretas: 
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Figura 2: Telas sobre Ciclo Celular evidenciando todas as etapas da fase (antes e 

depois de arrastar os botões), os botões de navegação e a orientação. 

 

 Na tela inicial (Figura 1), caso o usuário opte iniciar por Mitose, abre-se uma 

tela (Figura 3) a qual é necessário “ordenar” suas fases; além dos já citados botões 

de navegação, nesta tela também é possível a visualização de um “gif” animado de 

todo o evento da Mitose em si, para que o usuário tenha reforçado a ideia de que 

estas fases não acontecem separadamente, apesar de serem assim ensinadas 

didaticamente.Ao “ordenar” as fases corretamente, os botões indicando os números 

se “transformam” em imagens ilustrativas do aspecto celular de cada uma dessas 

fases: 
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Figura 3: Telas sobre Mitose mostrando a presença do “gif” animado de suas fases, 

os botões delasantes e depois de serem “ordenados”, a orientação e os botões de 

navegação. 

 

 Ordenando corretamente as fases da Mitose, é possível avançar (através dos 

botões de navegação) para a próxima tela (Figura 4), que mostra a fase inicial da 

Mitose (Prófase) e os principais eventos que nela ocorrem, pedindo ao usuário que 

os “arraste” aos locais na célula onde ocorrem. Também existe nesta tela um 

hiperlink  ( Saiba mais aqui !!!) que direciona o usuário à uma página de internet para 

revisão do conteúdo específico sobre esta fase: 
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Figura 4: Telas apresentando a fase inicial da Mitose (Prófase) e seu arranjo de 

eventos (botões) nos locais que ocorrem (antes e depois de serem arrastados), bem 

como a orientação, os botões de navegação e presença de hiperlink para página de 

internet. 

 

 Prosseguindo, abre-se a tela (Figura 5) da segunda fase da Mitose (Metáfase) 

que assim como a primeira, consiste em “arrastar” os botões dos eventos aos locais 

em que eles ocorrem na célula. Também há hiperlink (Saiba mais aqui !!!) para 

página de internet com conteúdo para revisão da fase: 
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Figura 5: Telas mostrado a etapa da Metáfase, seu arranjo de eventos (botões) 

antes e depois de serem “arrastados”, a orientação, os botões de navegação e o 

hiperlink para página de internet. 

 

 Avançando no botão de navegação, abre-se a tela (Figura 6) sobre a terceira 

etapa da Mitose (Anáfase). Assim como as anteriores, o usuário precisa “arrastar” os 

botões dos acontecimentos aos locais na célula onde eles acontecem: 

 

Figura 6: Telas mostrando a Anáfase, o arranjo dos botões (antes e depois de serem 

arrastados), a orientação e os botões de navegação. 
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 Para finalizar a etapa da Mitose, após a configuração correta dos eventos da 

Anáfase e seus locais de ocorrência, avança-se para a etapa da Telófase (Figura 7); 

nesta etapa, como nas anteriores, é necessário arrastar os eventos (botões) aos 

locais de ocorrência na célula. Nesta tela há também a presença de um “gif” 

animado evidenciando a Citocinese (evento ocorrido ao final da Mitose, que se 

caracteriza pela efetiva separação das duas células após a formação dos dois novos 

núcleos): 

 

Figura 7: Telas mostrando a fase final da Mitose ( Telófase), os eventos (botões) 

antes e depois de serem “arrastados, o “gif” animado da Citocinese, a orientação e 

os botões de navegação. 

 

 Após o término das fases da Mitose, existe ainda ao avançar, duas telas com 

curiosidades (Figura 8); uma mostrando vídeos informativos acerca do tema (um 

contextualizando a Divisão Celular com o exemplo da formação do câncer e outro 

evidenciando as diferenças entre célula vegetal e animal no processo de divisão) e a 

outra com um vídeo tridimensional com uma ampla revisão de todo o processo: 
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Figura 9: Telas evidenciando curiosidades (vídeos) acerca do tema e revisão. 

 

Um ponto interessante sobre o software criado é a capacidade dele avaliar o 

aprendizado do aluno enquanto este joga, pois o programa calcula o número de 

tentativas (entre erros e acertos) feitas em cada tela e divulga um resultado 

numérico de acordo com a quantidade de acertos, possibilitando ainda a gravação 

do resultado (Figura 10). A capacidade de auto avaliação em um jogo educativo 

como este criado, torna-se extremamente importante uma vez que propõe a 

aprendizagem como a construção do conhecimento através da interação do 

educando com seu meio, salientando a importância do erro na construção do 

conhecimento, já que ele é o desencadeador das ações de reflexão e reelaboração 

dos conceitos: 

 

Figura 10: Telas mostrando o número de acertos em cada fase do jogo e a avaliação 

final. 
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 Importante salientar também que, a qualquer momento, através dos botões de 

navegação, o usuário pode optar pela saída do jogo (Figura 11), bem como voltar ao 

Menu Inicial: 

 

Figura 11: Tela de saída do jogo.   

 


