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Resumo 

 

O avanço da tecnologia e seu uso como ferramenta de aprendizagem têm se tornado 

cada vez mais comum. É significativo o acesso das crianças ao mundo digital, já que por meio 

do cenário lúdico é possível sistematizar conhecimentos em diversas áreas. 

Considerando a importância das tecnologias digitais na aprendizagem de crianças, este 

trabalho pauta-se na importância de se utilizar jogos educativos como facilitadores do 

processo de ensino e aprendizagem, levando-se em conta a nova maneira que essa geração 

tem de se relacionar com o saber na era da informação. 

O presente trabalho foi desenvolvido por estudantes do curso de Pedagogia e de 

Tecnologia em Jogos Digitais do Centro Universitário Eniac, como o objetivo e criar um jogo 

digital com foco na consciência ambiental. Trata-se de atividade interdisciplinar e, ao mesmo 

tempo, intercursos, colocando esses estudantes em contato com desafios presentes na 

realidade de suas futuras atuações profissões. 

 

Introdução 

 

Segundo Tiba (2007), a geração de alunos de hoje é diferente do passado. São 

estimulados desde muito cedo por brinquedos interativos, televisão, computador e inúmeras 

informações que geram um maior número de ligações entre os neurônios. Como tudo se 

encontra na “ponta dos dedos”, essa geração é chamada de “geração digital”. 

Hoje, uma criança faz uso do controle remoto para escolher seus canais infantis 

preferidos, enfrenta os desafios de joguinhos eletrônicos e já utiliza um celular sem se 

esquecer de acessar a internet (ibid, 2007). Segundo o autor, uma das características desta 

nova geração é aprender o que lhes interessa pesquisando, explorando, indo contra a escola 

clássica em que era obrigado a decorar aquilo que não lhe interessava. O aluno não tinha 

opção de escolha. 

Para Moyles (2002), os jogos pedagógicos são importantes, pois promovem situações 

de ensino- aprendizagem, aumentando a aquisição de conhecimento ao se introduzir 

atividades lúdicas e prazerosas, fato este já destacado por Piaget (1974) em seus estudos ao 

afirmar que a atividade lúdica é o berço das atividades intelectuais da criança. 

De acordo com Leite; Ribeiro (2012), para que as tecnologias sejam utilizadas de 

forma eficaz é preciso que o professor tenha domínio (conhecimento técnico) dessas 



tecnologias e saiba como utilizá-las, integrando-as ao conteúdo para que possam contribuir 

com a melhoria desse processo. Por isso, Miranda (2014) afirma que os professores precisam 

se reinventar, já que os alunos chegam às escolas com grande domínio desse tipo de 

ferramenta. 

 

Objetivos 

 

O objetivo geral deste trabalho é: 

● Refletir sobre a contribuição dos jogos educativos digitais na aprendizagem de um 

grupo de estudantes do ensino fundamental I. 

 Os objetivos específicos que esta pesquisa pretende atingir são: 

● Contribuir com a conscientização das crianças no que se refere à importância da 

reciclagem; 

● Desenvolver conceitos de cidadania nos estudantes da educação básica; 

● Promover a mudança de atitude nos alunos por meio de jogos digitais; 

● Utilizar metodologias que se aproximem da linguagem das crianças de hoje.  

 

Metodologia 

 

 O tipo de pesquisa utilizada é a exploratória, que tem como objetivo desenvolver, 

esclarecer conceitos e ideias. Nesse caso, o levantamento bibliográfico oferece subsídios para 

auxiliar e proporcionar uma visão geral acerca do que se deseja estudar. (GIL, 2008) 

  

Resultados Preliminares 

 

O jogo desenvolvido proporcionou aos alunos o aprendizado sobre coleta seletiva, 

contribuindo com a conscientização sobre a preservação meio ambiente. A reciclagem, além 

de reduzir impactos ambientais, representa uma grande oportunidade econômica e social, pois 

gera emprego e renda. (DIAS, 2002).  

Ao aplicar o jogo com crianças do 2º ano do ensino fundamental I, foi possível 

perceber a rápida memorização das cores utilizadas na coleta seletiva, além da aprendizagem 

de como se separam os resíduos.  



Os alunos demonstraram interesse pelo jogo e isto facilitou a apropriação do conteúdo. 

Notou-se também o interesse, entendimento e a motivação por parte dos alunos, o que 

ratificou a eficiência do jogo digital na promoção da aprendizagem. 
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