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RESUMO 
 

Esta pesquisa tem por objetivo principal investigar a utilização, nas aulas de Língua 
Portuguesa, dos jogos virtuais Jogo do Milhão, Soletrando, e Jogo da forca, todos 
eles disponíveis na Play Store, que é a loja virtual do Android. Também evidenciar a 
relação desses jogos com a aprendizagem, apresentando os resultados em termos 
qualitativos e quantitativos. Para isso, contou-se com a participação dos estudantes 
do 6º, 7º e 9º anos do Colégio Batista de Catu. O suporte teórico baseou-se nos 
estudos de Demo (2010), abordando a Educação Científica; Luckesi (2005), 
autoridade quando o assunto é ludicidade; Alves (2012) e Kishimoto (2011), 
fundamentando a importância dos jogos virtuais; e Antunes (2007), que revela um 
ensino da Língua Portuguesa “sem pedras no caminho”; entre outros especialistas 
em jogos virtuais e aprendizagem. Os instrumentos utilizados para a coleta dos 
dados foram a aplicação dos jogos em sala de aula, as anotações dos estudantes 
com acertos e erros e uma ficha com quatro perguntas anexadas na avaliação da IV 
Unidade, do ano letivo de 2016. A análise dos dados revelou o quão se faz 
necessário empreender projetos de educação científica nas aulas de língua materna, 
sobretudo, como uma forma de compreender a relação tecnologia e educação. O 
estudo mostrou, ainda, resultados marcantes sobre a utilização dos jogos virtuais: é 
possível testar os conhecimentos ou diagnosticar a falta deles; provocar o espírito 
investigador, passo importante para a Educação Científica; e perceber os diversos 
aspectos linguísticos que são abordados nos jogos escolhidos, como ortografia, 
semântica, morfologia, sintaxe e, também, leitura. Nesse sentido, este estudo 
ressalta a importância de explorar os jogos na sala de aula para ressiginificá-la, 
promovendo ludicidade e aprendizagem, atribuindo um novo sentido à vida de cada 
educando. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Jogos virtuais. Língua Portuguesa. Aprendizagem. Ludicidade 
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ABSTRACT 

  

This research has as main objective to investigate the use in the Portuguese 
Language classes of the virtual games Game of the Million , Spelling , and Game of 
the gallows (hangman), all available in the Play Store, which is the Android 
store. Also show the relationship of these games with learning, presenting the results 
in qualitative and quantitative terms. It was attended by the students of the 6th, 7th 
and 9th years of the Colégio Batista de Catu. The theoretical support was based on 
the studies of Demo (2010), addressing Scientific Education; Luckesi (2005), 
authority when the subject is ludicidade; Alves (2012) and Kishimoto (2011), basing 
the importance of virtual games; and Antunes (2007), which reveals a teaching of the 
Portuguese language "without stones in the way"; among other specialists in virtual 
games and learning. The instruments used for the data collection were the 
application of games in the classroom, students' notes with correct answers and 
errors and a card with four questions attached in the evaluation of the IV Unit , of the 
academic year of 2016 . Data analysis revealed that: (1) the most interesting game, 
in the opinion of the students, was the Million Game ; (2) most participants enjoyed 
using the games, stating that it is possible to learn in a fun way and would like to 
continue using it the following year. The study also showed remarkable results on the 
use of virtual games: you can test the knowledge or diagnose the lack of 
them; provoke the research spirit, an important step for Scientific Education; and 
understand the various linguistic aspects that are covered in the chosen games, such 
as spelling, semantics, morphology, syntax and also reading. In this sense, this study 
emphasizes the importance of exploring the games in the classroom to ressiginificar 
it, promoting playfulness and learning, attributing a new meaning to the life each 
student. 

 

KEYWORDS: Virtual games. Portuguese Language. Learning. Ludicidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há dez anos lecionando a disciplina de Língua Portuguesa no Colégio 

Batista de Catu, nunca foi tão presente o uso do celular em sala de aula como nos 

últimos dois anos. Sete horas da manhã, e os alunos já estão com os olhos 

grudados na tela. Na hora da aula, a atenção está completamente voltada para o 

aparelho, mas não exatamente em redes sociais; eles estão jogando. São 

aplicativos de jogos existentes nos celulares que prendem a atenção dos alunos. O 

estudo/conteúdo da disciplina acaba perdendo o interesse, a importância, pois não 

atrai tanto quanto o jogo do celular. 

A verdade é que o comportamento dos alunos que são focados nos jogos já 

causa certa inquietação, porém, até então, era algo que parecia comum aos 

jovens/adolescentes do Ensino Fundamental. Entretanto, a inquietação passou a ser 

uma possibilidade de estudo/pesquisa, principalmente a partir das leituras de textos 

que abordam o jogo como um elemento lúdico que proporciona a aprendizagem, tais 

como: Huizinga (1971), Gee (2009), Alves (2012), entre outros. 

Partindo dessa observação, este trabalho levanta a seguinte indagação: de 

que maneira se apropriar do celular, focando os jogos virtuais, para ajudar os alunos 

a se desenvolverem em aspectos linguísticos? 

Com base neste questionamento, pode-se afirmar que os jogos virtuais 

relacionados à Língua Portuguesa (Caça-palavras, Qual é a resposta?, Soletrando, 

Jogo do milhão), encontrados no play store são ferramentas auxiliares para o 

ensino-aprendizagem da língua materna. 

Dessa forma, o trabalho se justifica pelo fato de os alunos utilizarem com 

muita frequência o celular durante as aulas. Tendo em vista que consideram a aula 

desinteressante, encontram mais interesse nos jogos do que nas atividades 

propostas no livro didático. O que por falta de compreensão de conceitos 

importantes para sua formação, lhes deixarão sem a aquisição de determinados 

conteúdos. Diante disso, o professor não pode se tornar passivo e continuar numa 

prática em que os resultados não são positivos para o aluno. Por essa razão, 

buscou-se trazer os jogos em androids para sala de aula, não apenas pelo uso em 

si, mas como ferramenta didático-pedagógica ao aluno que, mesmo não tendo o 

aparelho celular, poderia utilizar o do colega ou do professor.  
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Sendo assim, o presente trabalho visa compreender como o jogo pode se 

tornar uma ferramenta didático-metodológica, analisando de que forma a língua é 

trabalhada nos jogos virtuais.  

A partir desse objetivo geral, têm-se os seguintes específicos: 1) evidenciar 

no play store os jogos virtuais de Língua Portuguesa e sua relação com a 

aprendizagem; 2) compreender as possibilidades de aprendizagem da Língua 

Portuguesa através dos jogos virtuais, em turmas do 6º, 7º e 9º ano do Ensino 

Fundamental II; 3) esclarecer os resultados em termos qualitativos e percentuais dos 

dados pesquisados. 

Desse modo, esta monografia foi organizada da seguinte maneira: o capítulo 

introdutório que apresenta a motivação desse trabalho monográfico, bem como o 

problema, sua justificativa e os objetivos desejados na pesquisa. No segundo 

capítulo, encontra-se a fundamentação teórica que aborda os jogos virtuais e sua 

relação com a Educação Científica, destacando a importância da ludicidade nas 

aulas de Língua Portuguesa. Já no terceiro capítulo, fica evidente a metodologia 

utilizada para a aplicação dos jogos em sala de aula; a descrição de cada jogo e a 

análise dos dados obtidos, ressaltando, nas considerações finais, a importância dos 

jogos virtuais na ressignificação das aulas de Língua Portuguesa, promovendo 

ludicidade e aprendizagem, possibilitando, assim, os (des) caminhos para o ensino 

da língua. 
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1. JOGOS VIRTUAIS: O OLHAR DA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

1.1 O lúdico nas aulas de Língua Portuguesa 

 

Nos dias atuais, o tema tecnologia em sala de aula tem sido objeto de 

estudo de diversos pesquisadores: Gee (2009), Bomfoco (2012), Savi (2008), entre 

outros. Entretanto, tal uso, por vezes, acaba se restringido meramente ao costume 

de utilizar data show ou a sala de vídeo para fazer, como é de costume dizer, uma 

aula diferente. E o que os alunos fazem enquanto o professor passa os slides ou o 

filme? Tendencialmente, jogam no celular.  

Não se pode afirmar, com isso, que tais ferramentas não devam ser 

utilizadas, e que, agora, o jogo é que vai resolver a situação. De modo algum, até 

porque não se sabe, ainda, se resolve uma parte, imagine a situação como um todo. 

Contudo, frente aos novos rumos que a educação atual está sendo 

direcionada, isto é, o modelo mecanicista vem sendo substituído por uma educação 

sociointeracionista1, faz-se necessário a criação um ambiente de ensino 

aprendizagem que estimule os alunos, bem como novos recursos didáticos que 

proporcionem maior envolvimento entre professor e aluno (FARIA, 2004).  

Dessa forma, acredita-se que os jogos de aplicativos de celulares podem ser 

de extrema relevância para a prática pedagógica, servindo como ferramenta para 

uma aprendizagem mais lúdica, uma vez que o estudante/jogador será o próprio 

sujeito da ação, ou seja, segundo Luckesi (2005), o próprio aluno é quem terá que 

fazer o percurso da experiência lúdica, para, então, viver a “ludicidade como 

oportunidade de experiência plena interna2”. Isto quer dizer que a experiência vivida 

não será considerada lúdica se não houver completo envolvimento do participante 

no jogo, na brincadeira ou em qualquer outra atividade. 

O desafio é descobrir como aliar o ensino da língua materna (tão arraigado 

ao livro didático e/ou à lousa) a um ensino que envolva um aparato tecnológico e tão 

atrativo quanto o celular, e mais precisamente os aplicativos de jogos. Difícil, com 

certeza, pode ser, mas não é impossível. É oportuno imaginar que através da 

Educação Científica na qual é possível trabalhar com algo que seja do interesse do 

                                                           
1 “Proposta vygotskyana que sustenta que a aprendizagem se processa num ambiente eminentemente interativo, 
de natureza social, no qual o aluno se apropria dos conhecimentos, na interação com seus pares, intermediado 
pelo professor.” (FARIA, 2004, p. 6) 
2 Termo utilizado por Luckesi (2005) para mostrar que uma atividade só será realmente lúdica se o participante 

estiver de forma plena, inteira, flexível, alegre, saudável, sem que haja divisão com outra coisa.  
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próprio aluno, pode-se levá-lo a pesquisar, ler, escrever, ter um olhar crítico sobre o 

jogo, e até desenvolver seu próprio jogo. O que não será feito da noite para o dia, é 

claro. 

Convém assinalar, de imediato, que a Educação Científica, segundo Demo 

(2010, p. 15), “é vista como uma das habilidades do século XXI”. Entretanto, o autor 

ressalta que essa educação surge bem antes como um desafio e uma preocupação 

dos países mais avançados, cujas universidades não são exclusivamente de ensino, 

mas de pesquisa; e os professores são reconhecidos não pela aula, mas pela 

autoria das próprias pesquisas. Compreende-se, com isso, que a educação científica 

está diretamente ligada à pesquisa, sendo esta uma prática iniciada pelo próprio 

professor, o que servirá de modelo para o aprendiz. 

Já para Vale (1998, p. 10), a Educação Científica é um “aspecto decisivo e 

fundamental para o indivíduo e para a sociedade”, sendo capaz de criar condições 

que transformem socialmente um país de economia tão dependente. Ainda 

pensando na importância da educação científica, destaca-se a contribuição de 

Roitman (2007): 

 

A educação científica desenvolve habilidades, define conceitos e 
conhecimentos estimulando a criança a observar, questionar, investigar e 
entender de maneira lógica os seres vivos, o meio em que vivem e os 
eventos do dia a dia. (ROITMAN, 2007, p.8) 

 
Dessa forma, nota-se que tanto professor quanto aluno poderá se utilizar do 

jogo para promover a aprendizagem e, também, a pesquisa dentro das ciências da 

língua, tendo em vista que o surgimento de tecnologias inovadoras - dispositivos 

móveis, aplicativos e softwares, lousas digitais - tem levado o professor a abrir as 

portas para o uso de recursos que extrapolam a visão tradicional e os métodos 

puramente discursivos no processo de ensino-aprendizagem. Assim, os jogos 

educacionais poderão se configurar como uma ferramenta complementar na 

construção e fixação de conceitos desenvolvidos em sala de aula, bem como num 

recurso motivador para a pesquisa de aspectos linguísticos. Por esse motivo, Savi 

(2008), Gee (2009) Alves (2012), Souza (2016), dentre outros, têm pesquisado 

sobre a utilização de jogos e outros aparatos tecnológicos em sala de aula, em 

busca de aprendizagem significativa, de ludicidade e de relação com disciplinas 

específicas, nesse caso, a Língua Portuguesa.  
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Pedro Demo (2007) afirma que a alfabetização com computador deve ser 

feita já desde as séries iniciais. Porém, atualmente, tal alfabetização ganha novas 

ferramentas que se unem ao computador e, de certa forma, facilita o manuseio: são 

os celulares e tablets. Com isso, o professor, presença imprescindível no processo 

de alfabetização, precisa unir duas importantes habilidades: alfabetizar (o que vai 

além das séries iniciais) e saber lidar com as ferramentas disponíveis, visando 

construir nelas “o melhor ambiente possível de alfabetização, em especial usando as 

simulações virtuais.” (DEMO, 2007, p. 1). 

Tais simulações virtuais podem proporcionar ao aluno uma aprendizagem 

que lhe seja mais significativa. Aprendizagem esta que, segundo Ausebel (apud, 

MOREIRA, 2012, p.2), “é aquela em que idéias expressas simbolicamente interagem 

de maneira substantiva e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe.”, isto é, 

leva-se em consideração os conhecimentos prévios do estudante. Algo 

extremamente relevante, uma vez que o aluno já possui um conhecimento prévio da 

sua linguagem, bem como de conteúdos que podem aparecer no jogo a ser utilizado 

em sala de aula, ou fora dela, dando-lhe mais equilíbrio cognitivo e, quem sabe, 

maior clareza sobre a própria linguagem. 

As simulações virtuais através de jogos em celulares podem ainda oferecer 

maior ludicidade às aulas. Vale ressaltar que para Luckesi (2005), a atividade lúdica 

poderá ser divertida ou não. Depende de quem a utiliza, pois a atividade lúdica só 

poderá trazer a sensação de experiência plena3, na dimensão do sujeito que a 

vivencia. Sendo assim, é possível compreender que um jogo, nem sempre irá 

propiciar um estado de plenitude a todos que o utilizarem.  

Entretanto, a mediação dos jogos em celulares pode promover uma 

aprendizagem dinâmica e interativa, o que, segundo Alves (2012, p. 7), “desafia os 

aprendentes a solucionarem problemas, contribuindo para a construção de práticas 

construtivistas.”. A ideia aqui, segundo a própria autora, não é animar a aula, mas 

provocar os estudantes a interagirem com os objetos de conhecimento, passando, 

então, a desenvolver conceitos diversos, articulando a teoria com a prática. 

Com isso, é preciso que se tenha em mente que o ensino da Língua 

Portuguesa, como afirma Antunes (2007), está  

 

                                                           
3 Idem 1.  
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muito além da gramática; muito além até mesmo da língua, para alcançar a 
nós mesmos e aos vestígios mais sutis da cultura, da história, dos discursos 
todos que teceram e tecem os versos de cada um. (ANTUNES, 2007, p. 
161) 

Logo, se está além da gramática, está, obviamente, além dos gêneros 

textuais trazidos no livro didático. O ensino da Língua Portuguesa dá um salto para 

os gêneros digitais os quais, de acordo com Stutz & Cacilho (2015), são diretamente 

influenciados pelos avanços na tecnologia. Encontram-se entre esses gêneros, 

inclusive, os jogos em androids, pois Marcuschi (2004, p. 33) comenta que 

  

‘o gênero digital é todo o aparato textual em que é possível, 
eletronicamente, utilizar-se da escrita de forma interativa ou dinamizada’. 
Desse modo, entendemos que os gêneros digitais contribuem de modo 
eficaz na formação intelectual e linguística dos alunos, pois conduzem 
esses indivíduos a se tornarem leitores e autores de textos dos mais 
variados gêneros sendo eles verbais, visuais e hipertextuais. (STUTZ & 
CACILHO, 2015, p.125) 

 
Além disso, de acordo com Kishimoto (2011), um jogo pode ser visto como o 

efeito de um sistema linguístico, funcionando num dado contexto social, isto é, “cada 

contexto constrói uma imagem de jogo conforme seus valores e modo de vida, que 

se expressa por meio da linguagem” (KISHIMOTO, 2011, p.19). Dessa forma, os 

jogos em androids, por fazerem parte do cotidiano dos estudantes, são utilizados no 

ensino, melhorando significativamente o processo de aprendizagem e isso acontece 

através da motivação inerente ao próprio ato de jogar. Com isso, então, ocorre a 

experiência plena, isto é, a ludicidade. 

Vale ressaltar que essa ludicidade pode ser percebida de forma intensa 

quando se está jogando, uma vez que segundo Gee (apud Bomfoco & Azevedo, 

2012) o jogador adota a postura de uma personagem movida pelo mundo ficcional, 

resolvendo vários problemas no jogo presente no celular, no qual o jogador 

estabelece e nutre uma entidade complexa (BOMFOCO & AZEVEDO, 2012). Isso, 

ainda segundo Gee (2009), são os chamados “bons jogos”, pois têm a capacidade 

de desenvolver variadas aprendizagens. Algumas dessas possibilidades de 

aprendizagem serão vistas no capítulo seguinte a partir da aplicação e da análise 

dos jogos. 

 

 

 

 



18 
 

 

2. OS JOGOS: METODOLOGIA, DESCRIÇÃO E ANÁLISE  

 

Apoiando-se em Gil (2006), o presente trabalho se configura numa pesquisa-

ação, tendo em vista que a pesquisa foi concebida e realizada numa estreita relação 

com a ação do professor/pesquisador e dos alunos/participantes, envolvidos de 

modo participativo. Também, enquadra-se nos moldes da abordagem 

quantitativa/qualitativa, pois, além de quantificar os dados coletados e classificá-los, 

foi feita a interpretação deles, apresentando a análise dos conhecimentos adquiridos 

ao longo da pesquisa, considerando que há um vínculo entre o mundo objetivo e 

subjetivo do sujeito que não pode ser traduzido em números. 

Trata-se de um estudo de análise de jogos da plataforma play store que 

priorizam aspectos da língua em diferentes perspectivas: morfológica, sintática, 

semântica, ortográfica e lexical. Para delimitar o estudo, a análise restringiu-se a três 

jogos – Jogo do Milhão, Soletrando e Jogo da Forca. A escolha dos jogos se deu 

pelos próprios alunos, tendo em vista que uma das propostas da Educação 

Científica é, justamente, trabalhar com algo que seja do interesse dos próprios 

estudantes. 

Os jogos escolhidos foram aplicados nas turmas do 6º, 7º e 9º ano do 

Colégio Batista de Catu, no período da IV unidade do ano letivo 2016, entre os 

meses setembro a novembro, isto é, num período de três meses. Vale ressaltar que, 

a turma do 8º ano não foi inserida na pesquisa, pois as aulas de Língua Portuguesa 

eram ministradas por outra professora. Os jogos foram utilizados um a cada semana, 

no horário da aula de Língua Portuguesa, sendo reservada uma aula com duração 

de 50 min, nas segundas-feiras, para a turma do 9º ano, com dezoito alunos (oito 

meninas e dez meninos); às terças-feiras, para o 6º ano, nove alunos (seis meninas 

e três meninos); e 7º ano, com vinte e cinco alunos (quatorze meninas e onze 

meninos). Nem todos os estudantes participaram de todos os jogos, pois no dia da 

realização do jogo, geralmente, faltava alguém da turma. 

Para tal realização, solicitou-se com antecedência que os alunos baixassem 

em seus celulares os jogos a serem utilizados durante as aulas. Os estudantes que 

não possuíam o celular jogaram com o do colega ou com o da professora. A turma 

foi dividida em duas equipes (meninos e meninas), criando um clima de competição, 
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suscitando o gosto pelo jogo. Foi estipulado um período de tempo para os jogadores 

de cada equipe, ganhando um prêmio simbólico tanto aquele que fez mais pontos 

quanto o que não desistiu do jogo. A seguir, têm-se a imagem demonstrativa dos 

jogos e sua descrição na sequência. 

 

2.1 Descrição dos jogos virtuais 

 

Figura 1 - Jogo do Milhão 2016 - O Show 1.0.20 Apk 

           
Fonte: http://cdn.apk-cloud.com/detail/screenshot/S8_93MslXcYbaOYpGC3aSBV0jGPmRXce3oR4xC 

8lREW0Zv1XJ7NKu5yFor14LIVyPZRp=h900.png. Acesso em 02 out. 2017.  

 

O primeiro jogo utilizado foi o Jogo do Milhão - 2016, versão virtual de um 

programa de televisão de perguntas e respostas, cujo prêmio máximo era um milhão 

de reais. É um jogo multidisciplinar, pois o jogador tem a oportunidade de testar seus 

conhecimentos em diversas áreas (temas para as perguntas). Como nessa 

pesquisa, o foco é o (des) caminho para o ensino da Língua Portuguesa, então, os 

participantes escolheram apenas uma área (no caso, português); optaram pelo 

modo “Desafios”, visto que nele é possível verificar os conhecimentos, começando 

pelo nível iniciante, com a possibilidade de pular questões infinitamente; e puderam 

jogar por tempo ilimitado, possuindo ainda a ajuda de cartas, convidados e placas 

disponíveis. Cabe destacar que são perguntas de múltipla escolha, assemelhando-

se às atividades avaliativas ao longo do ano letivo, ou mesmo em processos 

seletivos e avaliações nacionais, como a Prova Brasil, por exemplo. 

Além de oferecer os diversos temas para as perguntas, o Jogo do Milhão 

com perguntas apenas de Português é bem diversificado, pois aborda questões: de 

fonologia, por exemplo, “Qual a posição da sílaba tônica na palavra colega”;  de 

morfologia, em “Enxoval é o coletivo de...”; de sintaxe, em “‘Ele foi cronista dos 

imigrantes italianos’, o predicado é...”; de semântica, “Qual o antônimo de 

negligente?”;  a até perguntas de literatura: “Quem foi o ‘Poeta dos Escravos’” ou 
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“Quem é o autor de ‘A Escrava Isaura’”, por exemplo. Em uma só rodada do jogo, o 

participante pode encontrar perguntas de todas essas subdivisões da gramática.    

 

Figura 2 - Soletrando – Miniaturas da captura de tela 

 

Fonte: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.debiefernandesgames.soletrando&hl=pt_BR 
 Acesso em 02 out. 2017 

 

O segundo jogo foi o Soletrando, cujo objetivo, nos moldes do famoso 

quadro de um programa de TV brasileira, o jogador deverá demonstrar seus 

conhecimentos de português para soletrar palavras, muitas vezes complexas, 

corretamente. O jogador deve clicar no botão PALAVRA e em seguida digitar a 

palavra ouvida dentro do tempo. Ao clicar no botão CONFIRMAR é revelado se o 

jogador acertou e continua no jogo. Além de brincar sozinho, também é possível 

jogar com um amigo no mesmo aparelho, cada um digitando a palavra correta na 

sua vez. A brincadeira é narrada em alto e bom som pela fala de um famoso 

apresentador de TV.  

Vale ressaltar que, nesse jogo, o jogador deve ser totalmente alfabetizado e 

ter bom domínio da Língua Portuguesa para aproveitar o jogo. Isso porque o 

Soletrando envolve principalmente a parte da ortografia que, segundo Cereja (2012, 

p. 65), “é a parte da gramática que estuda as normas do sistema de escrita de nossa 

língua”; e a morfologia (estudo da formação das palavras).  Logo, o participante 

deverá conhecer tanto a representação (letra) dos fonemas (sons) que constituem 

as palavras que são “ditadas” no jogo, quanto o processo de formação das palavras. 

Isso porque, o conhecimento de tal processo facilitará ao jogador acertar 

determinada palavra que é derivada de outra já conhecida. Por exemplo, ao ser dita 
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a palavra ligeireza, o participante terá mais chances de acertar por saber que se 

trata de um derivado de ligeiro, escrevendo, portanto, com a letra g e não com j.       

 

Figura 3 - Jogo da Forca - Smart Funny Games 

 

Fonte: http://ziggi.uol.com.br/downloads/jogo-da-forca-smart-funny-games/android.  
Acesso em 02 out. 2017 

 

No Jogo da Forca, terceiro jogo escolhido, para acertar, o jogador tem como 

dicas o tema e o número de letras ligadas à palavra sugerida. De acordo com a 

descrição que há no play store, o jogo tem nove categorias (mas só aparecem oito, 

como se pode ver na Figura 3 e funciona com um tempo limite para acertar a palavra 

proposta. Se o tempo se esgota, o jogo encerra e o jogador deve voltar para a 

mesma fase.  A cada letra errada, uma parte do corpo do boneco é desenhada, caso 

erre todas, ele é enforcado e o jogo termina. Assim,  volta para a mesma fase 

novamente. A cada letra correta, a palavra fica mais fácil de ser decifrada e quando 

acerta, o jogo termina, indo para a fase seguinte.  

Assim como o Jogo do Milhão, é um jogo multidisciplinar, apesar de não 

apresentar a disciplina de português entre suas categorias. Entretanto, é possível 

ampliar o léxico através desse jogo, pois o participante passa a conhecer diversos 

vocábulos pertencentes a grupos específicos de palavras. A título de exemplo é 

possível citar vocábulos ligados ao mundo das cores (prata, bege, violeta), dos 

esportes (atletismo, pólo, esqui), entre outros como animais, país, profissão, dentre 
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outros. O jogo também exercita a leitura e a compreensão, visto que o jogador 

deverá fazer a leitura e responder o mais rápido possível, para poder passar de 

nível, ganhando o máximo de estrelas. 

 

2.2 Aplicação e análise dos dados 

 

Enquanto jogavam, os estudantes anotavam a quantidade de acertos e de 

erros, bem como qual o tipo do erro, fazendo a avaliação do jogo (se gostou ou não), 

com justificativa. Os gráficos a seguir mostram a quantidade de participantes e o 

número de acertos e erros em cada jogo por turma. 

 

 

Gráfico 1 - Número de participante por turma no Jogo do Milhão 

 

Como é possível perceber no gráfico 1, participaram do Jogo do Milhão 

(descrito na p. 19) cinco alunos do sexto ano, vinte e um do sétimo, e onze alunos 

do nono ano, com um total de trinta e sete alunos.  

Na turma do sexto ano, os estudantes fizeram trinta e três tentativas do Jogo 

do Milhão, obtendo vinte e um acertos e nove erros e, por três vezes, os estudantes 

preferiram pular a pergunta, por não conhecerem o conteúdo abordado na pergunta. 

No sétimo ano, os estudantes fizeram até três rodadas nesse mesmo jogo. 

Entretanto, serão apresentados apenas os dados da primeira rodada para seguir o 

ritmo das outras duas turmas participantes. Também, por ser uma turma maior, foi 

feito o desafio entre meninos (10) e meninas (11). Na primeira rodada, meninas e 
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meninos acertaram cento e setenta e duas vezes e erraram trinta e nove questões 

do jogo. Na classe do nono ano, foram cento e oitenta e oito acertos e sessenta e 

sete erros. A exposição desses dados pode ser vista no gráfico a seguir, ressaltando 

que foi representada no gráfico apenas a primeira rodada da turma do sétimo ano 

para que pudesse ser feita a relação com as outras turmas que jogaram apenas uma 

rodada, apresentando apenas o total de acertos e erros por turma. 

 

 

Gráfico 2 - Acertos e erros do Jogo do Milhão 

 

Ainda de acordo com o gráfico 2, é notório que quanto mais avançada é a 

turma, maior é o número de acertos. Isso revela o quanto o jogo pode servir para 

demonstrar, também, o nível de aprendizagem do estudante, bem como mostrar ao 

professor o conteúdo que precisa ser trabalhado ou revisado.  

As dificuldades apresentadas pelo sexto ano foram em ortografia mais 

complexa, sintaxe e figuras de linguagem, até porque são conhecimentos que ainda 

não são trabalhados nesta série. O sétimo ano encontrou dificuldade nas questões 

que abordavam conteúdo de literatura. Já o nono ano apresentou dificuldade nos 

aspectos morfossintáticos e semântico das questões.   

O segundo jogo utilizado foi o Soletrando (conforme já descrito 

anteriormente). Participaram desse jogo sete estudantes do sexto ano, vinte e três 

do sétimo e dez do nono, somando quarenta participantes, apresentados no gráfico 

a seguir: 
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                   Gráfico 3 - Número de participante por turma no Soletrando 

 

Alia-se a essa análise uma descrição mais precisa entre os participantes e o 

jogo aqui mencionado, o que revela como os discentes manipulam a relação 

grafemático-fonética, por isso, no gráfico a seguir optou-se por seguir a mesma 

lógica apresentada no segundo gráfico.  

 

Gráfico 4 - Acertos e erros do Soletrando 

 

No sexto ano, os alunos acertaram quarenta e sete vezes e erraram trinta e 

quatro. O sétimo ano, por sua vez, acertou duzentas e cinquenta e três vezes, 

errando cento e vinte palavras. A turma do nono ano acertou trinta e sete vezes e 

errou vinte e cinco.  
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A maior dificuldade encontrada pelos alunos no Soletrando está nas 

questões ortográficas tais como: ss/c/sc/ç, x/ch, g/j, s/z, e/ei. Isso ocorre por se 

tratar de um jogo que envolve a audição, ou seja, é uma espécie de ditado, uma vez 

que os jogadores precisam ouvir a palavra para, então, digitar. Sendo assim, 

houve/há, também, a dificuldade de compreender o que é dito pela voz que diz/dita 

as palavras no jogo, pois as palavras podem ser compreendidas de outra maneira, o 

que faz com que o participante erre a digitação da palavra. 

Dessa forma, fica claro que no ensino-aprendizagem de língua portuguesa a 

questão da relação grafema e fonema, nem sempre se corresponde, o que exige do 

profissional um conhecimento sobre a ortografia fonética e a ortografia 

etimologizante, ou seja, somente munido desse conhecimento, ele conseguirá 

explicar as divergências existentes na formação das palavras na língua portuguesa. 

Nota-se ainda, que por meio da semântica tem-se outro caminho didático-

pedagógico que poderá ser explorado pelo professor com este jogo para se 

trabalhar o aspecto ortográfico, sobretudo, quando se trata de palavras homônimas. 

Na verdade, é possível por meio dela, isto é, do sentido das palavras ou através da 

aplicação da palavra em uma frase, possibilitar que o aluno reconheça a forma 

apropriada para grafar e/ou soletrar devidamente uma palavra. Com isso, o jogo 

possibilita ao participante pedir dica, na qual será possível conhecer o significado da 

palavra, além de sua aplicação dentro de um contexto, o que facilitará a 

compreensão, bem como a digitação, diminuindo, assim, as chances de errar. 

O terceiro jogo analisado foi o Jogo da Forca (conforme descrição 

supracitada, p. 21), contou com a participação de vinte e oito alunos, sendo nove do 

sexto ano; dezesseis no sétimo ano; e do nono ano, participaram apenas três 

alunos, como é possível ver no gráfico 5: 
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                 Gráfico 5 - Número de participante por turma no Jogo da Forca 

 

Para entender melhor a participação dos envolvidos, apresenta-se na 

sequência, uma análise detalhada série a série, conforme o sexto gráfico. 

 

 

Gráfico 6 - Acertos e erros do Jogo da Forca 

 

Percebe-se que o sexto ano conseguiu cento e trinta e um acertos, errando 

quarenta e oito vezes. A turma do sétimo ano acertou trezentas e sessenta e oito, 

errando oitenta e três vezes apenas. O nono ano obteve um desempenho baixo, 

pois apenas três alunos participaram do jogo, resultando em dezoito acertos e 

quatro erros.   

9

16

3

28

6º Ano 7º Ano 9º Ano Total de
participantes

Jogo da Forca

6º Ano 7º Ano 9º Ano Total de participantes

131

368

18
48

83

4

6º Ano 7º Ano 9º Ano

Acertos Erros



27 
 

Durante a realização dos jogos foi possível perceber o “espírito” investigativo 

dos estudantes, pois, a partir dos desafios que o jogo proporcionava, surgiram 

perguntas tais como: “Qual o assunto para saber onde nasce?”; “Quando fala desse 

negócio “gerúndio” qual é o assunto?”; e muitas outras, geralmente para saber o 

significado de alguma palavra que fosse desconhecida.  

Utilizar o jogo em sala de aula foi imprescindível para a pesquisa, pois como 

afirma Aarseeth (2011), é possível adquirir conhecimentos sobre um jogo de três 

formas: estudando sua concepção, regras e mecânica; observando outros jogarem 

ou lendo relatos e criticas desses jogadores; e, a própria pessoa (no caso os 

estudantes) jogando o jogo. Então, como assim foi feito, os estudantes após a etapa 

de realização dos jogos puderam expressar sua singela, mas muito importante 

opinião sobre cada jogo utilizado.  

A avaliação do jogo foi feita através de uma ficha com quatro perguntas 

anexada na avaliação da IV unidade do ano letivo 2016. Para obter as informações 

dessa avaliação, foram feitas as seguintes perguntas: 1) Dos três jogos utilizados 

em sala de aula, qual você considera mais interessante? 2) Ao usar os jogos, você 

acha que conseguiu aprender alguma coisa? 3) Você gostou de jogar? 4) Seria bom 

continuarmos utilizando no próximo ano? A primeira questão foi no estilo múltipla 

escolha, com o nome dos jogos para que os alunos marcassem o jogo da sua 

preferência e espaço para a justificativa. 

A primeira pergunta da avaliação do jogo investiga dentre os jogos utilizados 

em sala de aula, qual o jogo que estudante considerou mais interessante. Os dados 

apresentados revelam que a maioria dos estudantes (26) considera o Show do 

Milhão mais interessante. Este resultado, porém, acontece devido ao número de 

alunos do 7º ano (17) que deu preferência a esse jogo, pois nas turmas do 6º e 9º 

anos, o jogo preferido foi o Soletrando, que ficou como o segundo jogo mais 

interessante (18). Consequentemente, o Jogo da Forca foi considerado o menos 

interessante em todas as turmas, oito (8) votos no total. O gráfico a seguir expõe 

estes resultados. 
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Gráfico 7 - Jogo mais interessante para os alunos 

 

A segunda pergunta investiga se alunos conseguiram aprender alguma coisa 

com os jogos. Os dados apresentados no gráfico 8 revelam que quase todos (48) 

acham que conseguiram aprender alguma coisa e apenas quatro (4) disseram não 

ter aprendido nada. Na turma do 6º ano, oito (8) alunos afirmaram ter conseguido 

aprender alguma coisa, e apenas um (1) disse que não aprendeu. No 7º ano, vinte e 

dois (22) estudantes disseram ter aprendido e três (3) não aprenderam. Já na turma 

do 9º ano, houve unanimidade, todos acreditam que aprenderam alguma coisa. 

Dentre essas coisas, segundo depoimentos dos próprios participantes, pode-se 

destacar que aprenderam: a escrever algumas palavras; a interpretar melhor as 

perguntas; a perceber as regras ortográficas; a compreender a importância da 

acentuação, dentre outras aprendizagens. Observe os dados no gráfico a seguir: 
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Os estudantes também foram questionados se gostaram de jogar ou não em 

sala de aula. Todos os alunos do 6º e do 7º ano afirmaram que gostaram de jogar, 

nove (9) e vinte e cinco (25) respectivamente. No 9º ano, apenas um (1) preferiu não 

opinar, os demais (17) declararam ter gostado de jogar. Além de opinarem, foram 

encontradas justificativas tais como: “É um momento divertido na aula e que 

descontrai os alunos, já que essa é uma geração muito ligada à tecnologia” (Aluna 

do 9º ano); “Sim, porque muda o contexto da aula e não só fica passando dever no 

quadro.” (Aluna do 7º ano); outro aluno (6º ano) explicitou “É mais uma forma de 

ensinar aos alunos.” Pelas justificativas, nota-se o a importância de se trazer tais 

ferramentas para a sala de aula, tornando-a mais lúdica ao passo que promove a 

aprendizagem. 

Para uma melhor visualização dos dados sobre se gostaram de jogar ou 

não, segue a apresentação dos resultados no gráfico 9: 

 

 

Gráfico 9 - Gostou de jogar 

 

A última pergunta tinha a intenção de investigar se seria boa a continuação 

da utilização de jogos durante as aulas no ano posterior, ou seja, em 2017. Os 

dados revelam que todo o 6º ano (9) concorda em continuar jogando no ano 

seguinte. O 7º ano, embora todos tenham gostado de jogar, nem todos estão de 

acordo com a continuidade do jogo em sala de aula, a maioria (23) concorda e 

apenas dois (2) disseram que não seria bom continuar, pois “os alunos não tão 

dando valor a essa proposta” (justificativa de um dos alunos que não concordou). No 

9º ano, dezessete (17) concordaram e apenas um (1) preferiu não opinar. O resumo 

dos resultados aqui discutidos está no gráfico a seguir: 
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Gráfico 10 - Continuar jogando no ano seguinte 

 

2.3 O papel do educador na utilização dos jogos virtuais 

 

Após analisar os dados coletados a partir da utilização dos jogos digitais em 

sala de aula, foi possível perceber o quão importante é a presença do educador 

nesse processo. Seu papel primordial é orientar e mediar as situações de 

aprendizagens que surgem à medida que os estudantes vão jogando. Isso porque, 

como preconiza o sociointeracionismo, o professor e os alunos promovem uma 

aprendizagem colaborativa para que ocorra a assimilação que navega do social ao 

individual (FARIA, 2004).  

Nesse contexto, o professor pesquisa junto com os estudantes, enquanto 

jogam, problematizando e desafiando uns aos outros, pelo uso do jogo virtual, 

surgindo, assim, mais facilmente a interatividade. Essa interação, ainda segundo 

Faria (2004), é relevante a fim de que os estudantes experimentem a construção de 

um conhecimento através da relação com os colegas e com o professor. 

O papel do professor é fundamental, ainda, para fazer com que o estudante 

alcance, de modo didático e planejado, o que é indicado pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) como um dos objetivos do ensino fundamental: “saber 

utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e 

construir conhecimentos”. Isto é, os jogos virtuais usados nesta pesquisa (Jogo do 

Milhão, Soletrando e Jogo da Forca) serviram, e servem, como uma ferramenta para 

a construção de novos conhecimentos. Entretanto, a presença do professor continua 

sendo fundamental na escolha e correta utilização dos jogos para auxiliar o 
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estudante na resolução dos problemas e no cumprimento das questões que exijam 

raciocínio, reflexão e conhecimentos ainda não adquiridos pelos alunos, mas que 

passam a adquirir, através do espírito investigativo que o jogo proporciona. 

Também de acordo com os PCN: 

 

A mediação do professor, nesse sentido, cumpre o papel fundamental de 
organizar ações que possibilitem aos alunos o contato crítico e reflexivo 
com o diferente e o desvelamento dos implícitos das práticas de linguagem, 
inclusive sobre aspectos não percebidos inicialmente pelo grupo – 
intenções, valores, preconceitos que veicula, explicitação de mecanismos 
de desqualificação de posições – articulados ao conhecimento dos recursos 
discursivos e lingüísticos. (BRASIL, 1998) 

 

Por essa razão, como foi dito no início deste trabalho, a intenção não é jogar 

por jogar. Faz-se necessário desenvolver o espírito crítico e participativo dos alunos, 

ou seja, o professor é o agente propulsor que estimula a curiosidade do aluno para 

buscar a informação mais relevante, coordenando o processo de análise crítica do 

processo/etapa dos jogos, contextualizando-os, transformando a informação, o jogo, 

o lúdico em conhecimento (FARIA, 2004). 

Além disso, o professor precisa ter consciência de que são jogos virtuais, 

sendo assim, trata-se de (des) caminhos para o ensino de Língua Portuguesa. E o 

que isso que dizer? 

Quer dizer que o educador deve estar pronto para ir à busca de um ensino 

de línguas sem pedras no caminho como afirma Antunes (2007), mas também deve 

ter a humildade de “descaminhar”, ou seja, de voltar, unindo esforços e utilizando 

aquilo que de melhor se apresenta como recurso nesse mundo dos jogos virtuais 

voltados para o ensino da Língua Portuguesa, visto que é um mundo dinâmico de 

constantes mudanças. Isso que dizer que um jogo (ou os jogos usados nesta 

pesquisa) pode estar disponível na plataforma digital num ano, mas já não existir no 

outro.  

Sendo assim, o professor deverá sempre fazer e desfazer, caminhar e 

“descaminhar”, lançando-se em novos desafios e reflexões sobre sua prática e sobre 

a melhor maneira para a construção do conhecimento por parte do aluno. É um ir e 

vir, é um (des) caminho para o ensino da Língua Portuguesa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da aplicação dos jogos foi possível perceber pelo menos duas 

funções dos jogos utilizados: testar os conhecimentos já adquiridos pelos estudantes 

e perceber quais assuntos/conteúdos eles ainda não dominam. Com isso, nota-se a 

importância desse trabalho monográfico no que se refere aos objetivos propostos, 

pois foi evidenciado que há jogos, embora ainda poucos, no play store que podem 

ser utilizados não só para ampliar a aprendizagem, como também despertar o 

espírito investigador, que é o primeiro passo para uma educação científica, isto é, 

questionar, querer saber, enfim, pesquisar. 

Outro fator que ficou evidente na pesquisa foram as diversas possibilidades 

de aprendizagem através dos jogos voltados para a Língua Portuguesa: ortografia, 

semântica, morfologia, sintaxe e, também, leitura. Essa última, inclusive, pode ser 

provocada pelas perguntas do Jogo do Milhão relacionadas à Literatura, pois os 

estudantes podem demonstrar interesse em conhecer os romances que aparecem 

em tais perguntas.  

Além disso, percebeu-se o que diz Gonçalves (2013, p. 4) “No universo dos 

jogos digitais, a interação é altamente explorada”, ou seja, o jogo proporciona essa 

interação tanto entre colegas, quanto com o professor, pois, por não saberem a 

resposta de determinada pergunta, os estudantes acabam perguntando uns aos 

outros ou ao próprio professor. Isso é um fator muito importante, pois nas aulas 

expositivas, em que, geralmente, só o professor fala, os alunos acabam não fazendo 

pergunta alguma e, como foi dito no início dessa pesquisa,  os estudantes continuam 

usando o celular enquanto o professor fala “sozinho”. 

Foi possível notar, também, que a utilização dos jogos virtuais no contexto 

da instituição de ensino, como um recurso didático, trouxe uma série de benefícios 

para as práticas de ensino e aprendizagem. Além disso, e ainda do ponto de vista 

didático, o trabalho com os jogos no celular durante o período de aplicação em sala 

de aula proporcionou um ambiente motivador, propiciando atividades significativas, 

bem como percebendo as diversas possibilidades de levar o aluno a aprender. 

Não restam dúvidas que ficaram algumas lacunas durante o percurso, pois 

não foi analisado um fator que pode ser interessante numa pesquisa: o que leva as 

meninas a acertarem mais do que os meninos, por exemplo. Outro ponto que 
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poderia ser aprofundado são as justificativas dos alunos, pois só foram observadas 

algumas, a título de exemplo. No que diz respeito à Educação Científica, acredita-se 

que pode ser feito um trabalho cujo objetivo seja a criação de um jogo de Língua 

Portuguesa, ou outro, por parte dos próprios alunos, o que nesse caso, já não é uma 

proposta tão inovadora, visto que a especialista Elijane Souza (2016) propõe o 

mesmo.  

Entretanto, esta pesquisa se apresenta inovadora no que diz respeito à 

utilização dos jogos virtuais em sala de aula, mais especificamente nas aulas de 

Língua Portuguesa. Basta fazer uma breve pesquisa sobre o tema e aparecerão 

alguns trabalhos com análises de jogos a serem utilizados, mas pouquíssimos, ou 

nenhum, com a aplicação real em sala de aula, como foi o objetivo deste trabalho. 

Diante disso, é notório, portanto, que os jogos utilizados podem servir de 

modo autêntico como avaliação e como diagnóstico da leitura e de conhecimentos 

gramaticais, principalmente pelo fato de abarcar um aparato tecnológico como o 

celular, relacionado aos aspectos linguísticos dos estudantes. Além de ressiginificar 

as aulas, promover ludicidade e aprendizagem, atribuindo um novo sentido à vida de 

cada educando. Tudo isso, obviamente com a presença fundamental do educador 

que será o mediador de todo o trabalho, trilhando junto com os alunos os (des) 

caminhos que proporcione um ensino sem pedras no caminho, como propõe 

Antunes (2007). 
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ANEXO 

 

 Etapas seguintes do Jogo do Milhão 
 

 
Fonte: https://apkhack.bid/th/blog/great-game-show-hack_com.greatshow.html.  

Acesso em 15 jul.2018  

 

 
Fonte: https://apkpure.com/br/definitivo-show-do-

milh%C3%A3o/com.classic_games.show_do_milhao_definitivo_2015. Acesso em 15 jul.2018 


