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INTRODUÇÃO

De acordo com o pesquisador Marc Presnky 
(2001), autor do termo “nativos digitais”, os 
alunos de hoje não são os mesmos para os quais 
o sistema educacional foi criado. Para este 
autor, os estudantes processam informações 
muito rapidamente, são capazes de realizar 
múltiplas tarefas e têm sucesso com gratificações 
instantâneas e frequentes. Assim, para esta 
geração, o uso de jogos eletrônicos pode ser 
um grande aliado ao ensino dos mais variados 
temas, por ser uma linguagem com a qual estes 
estudantes já estão familiarizados. Para Freire et 
al (2018) jogos com a temática ambiental podem 
contribuir para que o jogador reflita e consolide 
seu conhecimento, integrando o formato 
lúdico da atividade com importantes questões 
ambientais. Assim sendo, o Quiz Mata Atlântica 
foi desenvolvido com o objetivo de ser um objeto 
de aprendizagem interativo cuja finalidade é 
despertar o interesse dos estudantes sobre o tema 
meio ambiente, envolvendo os conceitos do 
ecossistema de mesmo nome.

MATERIAL E MÉTODOS

Após a produção do Quiz Mata Atlântica, 
esse foi submetido a um teste de qualidade 
seguindo a metodologia INTERA de Objeto de 
Aprendizagem (OA) por meio de sua aplicação 
a um grupo de estudantes do Ensino Médio de 
uma escola particular na cidade de Niterói-RJ. 
De acordo com Braga (2015) os testes devem 
ocorrer, em geral, durante o desenvolvimento 
do OA, após o desenvolvimento, e antes de 
seu uso efetivo. Ainda segundo a autora, os 
testes têm como objetivo mostrar se o objeto de 
aprendizagem faz exatamente aquilo para o que 
ele foi proposto e descobrir seus defeitos antes 

da sua utilização (BRAGA, 2015). Sendo assim, 
com a devida autorização da direção da escola 
e com o consentimento dos alunos, o quiz foi 
aplicado durante uma aula onde os alunos, por 
meio do próprio celular, acessaram o link para 
o jogo. Após jogarem o quiz, foi aplicado um 
questionário de opinião para analisar a percepção 
dos alunos acerca do aproveitamento do recurso e 
sobre as experiências de uso do quiz.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a aplicação do jogo, com 48 alunos, foi 
aplicado um questionário aos participantes, com o 
intuito de avaliar o aproveitamento da atividade, 
a usabilidade, praticidade, finalidade e influência 
do uso de jogos digitais. Pelas respostas dos 
participantes, cujo gênero era 50% masculino e 
50% feminino, quase 96% deste total costumam 
jogar jogos digitais. Isso reflete uma característica 
da geração atual de estudantes, tendo em vista que 
o advento dos smartphones e dispositivos móveis 
possibilitam interação com o mundo digital e seus 
atrativos, bem como a amplitude de informação 
que ele dispõe. Percebeu-se que a frequência com 
que esses usuários fazem uso de jogos digitais 
também é alta, com destaque para 50% dos 
entrevistados que jogam várias vezes por semana 
e quase 30% que jogam diariamente. Quando 
questionados se já haviam jogado algum jogo de 
cunho educacional, 85% responderam que sim, o 
que denota que esta modalidade de jogos está se 
popularizando e conquistando adeptos.
Sobre o uso de jogos online como ferramenta de 
aprendizado, as respostas foram muito positivas, 
totalizando 95% que sinalizaram que estes tipos 
de jogos deveriam ser utilizados, pois ampliam 
o interesse no conteúdo apresentado, estimulam 
o aprendizado e são mais interessantes que aulas 
expositivas. Para 95% dos participantes, as 
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perguntas apresentadas no Quiz ajudaram a rever 
conteúdos importantes, já que é uma temática 
de currículo oficial, mas pouco discutida de 
forma efetiva e inserida no cotidiano. Observa-se 
que tal porcentagem foi ao encontro a uma das 
questões discursivas apresentadas no final para os 
participantes, onde relataram que “jogos chamam 
a atenção e estimulam o gosto pela matéria 
estudada” (aluno A); “jogos são novos meios de 
aprendizagem, que proporcionam mais incentivos 
e fixam melhor o conteúdo” (aluno B) e, “jogos 
são melhores do que exposição tradicional de 
conteúdos, além de facilitar a aprendizagem por 
ser mais dinâmico e atrativo, despertando mais o 
interesse do aluno” (aluno C).

CONCLUSÃO

A maioria dos estudantes (95%) afirmou que 
recomendaria o jogo Quiz Mata Atlântica para 
colegas e conhecidos. Embora bem avaliado 
pela maioria, os alunos pontuaram algumas 
contribuições e sugestões de melhorias e 
aperfeiçoamento do jogo, tais como: mostrar 
a opção correta e explicar o motivo pelo qual a 
resposta está correta ou não, ou ainda apresentar 
dicas para as questões mais difíceis; além de 
apresentar mais ilustrações, músicas e curiosidades 
sobre a mata atlântica. Por fim, acreditamos que a 
pesquisa reflete uma necessidade educacional que 
decorre do uso da tecnologia como ferramenta 
educacional para melhorar a aprendizagem e 
despertar o  interesse dos alunos pelos conteúdos 
de ciências e meio ambiente.
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