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Resumo 

No mundo contemporâneo os jogos digitais estão presentes em diferentes espaços, sejam nas 
casas, na rua e nas escolas. A interação com os dispositivos móveis e o assunto jogos digitais é 
objeto de discussão entre jovens educandos nos intervalos e nas salas de aula. Para além destes 
espaços, os jogos digitais, também tornaram-se objetos de pesquisa, sendo desenvolvidas em 
campos de estudo como design, computação, narrativa, música, educação, entre outros. Assim, 
várias pesquisas vêm sendo desenvolvidas no âmbito educacional, seja com o objetivo da 
produção de jogos com propósitos de aprendizagens, sejam pesquisas focadas para analizar a 
interação dos educandos com os jogos digitais já produzidos comercialmente. Diante disso, o 
número de estudos que usam jogos comerciais para fins educativos vem aumentado nos 
últimos anos. No campo de estudo da História e educação não é diferente, os jogos digitais são 
objetos de estudo, para aqueles que investigam sobre as formas de apropriação da História. 
Nesta comunicação, analisamos as possibilidades pedagógicas e descrevemos um relato de 
experiência com o uso de um jogo digital com foco em história do Egito Antigo e a interação 
de educandos do Ensino Médio do Brasil. O jogo escolhido foi o Assasin´s Creed – Origins, 
utilizando a DLC Discovery Tour. Assim serão apresentadas as características gerais do modo 
Discovery Tour, bem como uma proposta metodológica para a interação com o jogo. 
Apresentamos no texto também, reflexões decorrente das observações feitas no momento da 
interação dos adolescentes com o jogo, bem como os resultados dos questionários aplicado 
junto aos estudantes depois da interação, acerca da satisfação do uso de jogos digitais em sala 
de aula e percepção de aquisição de conhecimento. 

Palavras-chave 

jogos digitais, educação, história, Assasin´s Creed – Origins, aprendizagem, Brasil. 
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1. Introdução 

O conjunto de reflexões que serão apresentadas neste texto, foram obtidas 
a partir da realização de uma proposta de interação em sala de aula com o 
jogo digital Assassin´s Creed Origins direcionado para o Ensino de 
História. Nesse sentido, entre os elementos iniciais que foram definidores 
da escolha do jogo a ser utilizado, foi que o mesmo dialogasse com turmas 
do Primeiro Ano do Ensino Médio tanto do ponto de vista etário, como 
também com a conteúdo didático previsto na proposta curricular para as 
turmas que participaram da interação proposta.  

O espaço em que se desenvolveu a interação proposta no trabalho, foi uma 
escola da rede particular da cidade do Salvador, no Estado da Bahia, Brasil. 
Apesar de poder estabelecer um contexto de intertextualidade com 
diferentes disciplinas didáticas, a exemplo de artes, a proposta foi 
elaborada para o estudo e realização nas aulas de História, com o foco 
específico em fazer uma aproximação do que é apresentado no jogo 
Assasin´s Creed – Origins, no seu modo Discovery Tour, com o conteúdo 
de Egito Antigo, desenvolvido cotidianamente nas aulas com as turmas do 
Primeiro Ano do Ensino Médio. 

Ao apresentar os passos projetados para a proposta, os elementos 
observados ao longo da realização desta e um breve comentário sobre as 
produções desenvolvidas pelos educandos a partir da interação destes com 
o jogo, o trabalho busca contribuir para desconstruir a ideia de que para 
estabelecer uma interação com jogos no contexto da sala de aula estes 
devem ser especificamente produzidos e voltados para o contexto 
educacional. Propondo a interação com um volume da conhecida franquia 
Assassin´s Creed, trouxemos para o espaço da sala de aula, um artefato 
cultural que está presente no cotidiano dos educandos. Para finalizarmos o 
texto, apresentamos uma breve discussão sobre os aspectos percebidos no 
estudo, não com o objetivo de esgotar os debates, mas com o intuito de 
refletirmos sobre as diferentes possibilidades e potencialidades da 
interação na escola com  jogos digitais comerciais, ou seja, aqueles que não 
tem um propósito educacional desde a concepção. 

2. Educação e Jogos Digitais 

Nos últimos anos observamos um boom dos jogos digitais no mundo con-
temporâneo, desde do surgimento do Pong (1972), até o lançamento do jogo 
Assassin´s Creed Origins (2017) objeto de interação apresentado no texto, 
o ato de jogar tornou-se uma ação cotidiana para dezenas de milhares de 
pessoas no mundo. Esses números são crescentes também no Brasil, como 
mostrou uma pesquisa de amostragem apresentada pelo Datafolha, na úl-
tima edição da Brasil Game Show (BGS) ocorrida no ano de 2018, cerca de 
44% das pessoas participantes do evento afirmam jogar diariamente, outro 
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dado que chama a atenção é que quase 25% delas jogam em todas as plata-
formas existentes e, mais de 50%, afirmaram jogar no modo mobile.  
Ao analisarmos a pesquisa, é difícil não estabelecer uma relação dos núme-
ros apresentados, com o crescente número de jogos desenvolvidos nos últi-
mos anos, do aprimoramento das tecnologias digitais e da capacidade de 
processamento dos chips e microchips presentes nos computadores, conso-
les e dispositivos móveis, pois como essas modificações temos um conjunto 
de jogos digitais que exploram esse dinamismo tecnológico, temos jogos 
cada vez mais atraentes do ponto de vista estético e complexos no sentido 
da narrativa, independente da plataforma em que ele seja apresentado.  

Hoje é muito comum vermos pessoas a caminho do seu trabalho, de casa, 
da escola no metrô ou em qualquer outro meio de condução pública intera-
gindo com jogos utilizando principalmente os seus celulares. Assim, não é 
estranho que o mesmo cenário se desenvolva no contexto da escola com os 
educandos e seus celulares (Mahl, 2019). 
Uma das discussões contemporâneas nas escolas, sejam elas públicas ou 
privadas, está diretamente relacionada ao uso do celular enquanto objeto 
que potencializa o aprendizado ou ferramenta que atrapalha o bom anda-
mento do cotidiano escolar. Para refletir, de forma mais assertiva sobre esta 
questão é bom destacar que nos espaços escolares hoje, temos uma geração 
que tem uma relação totalmente diferenciada com os diferentes aparatos 
tecnológicos, denominada por Prensky (2007) de Nativos Digitais, por Al-
ves (2007) como geração X e por Carlos Feixa (2000) como geração @, os 
jovens que se apresentam como educandos nos ambientes escolares, já nas-
ceram sob o signo da tecnologia digital, com seus smatphones e tablets, 
com acesso a suas redes 3G e 4G, vivenciando uma lógica do compartilha-
mento, da conectividade e da colaboração constante. Criando, recriando e 
postando na mesma velocidade das redes que têm acesso, vivenciam uma 
realidade de dinamismo digital e de quebra de espaço físico.  

As questões e análises anteriores foram apresentadas com o intuito de pro-
blematizar acerca da estrutura de escola que ainda dispomos na atualidade 
e dos recursos que estas utilizam na sua experiência diária. Na maioria das 
vezes, com suas cadeiras enfileiradas umas atrás das outras, com o conte-
údo voltado para provas, exames e tendo com uma das suas principais for-
mas didáticas as aulas expositivas, o ambiente escolar torna-se não somente 
um ambiente desagradável, mas principalmente fora do contexto da vida 
cotidiana desse educando do século XXI, que diante deste contexto acham 
a escola enfadonha, sem graça, desinteressante. 
Justamente neste panorama de contestação da escola, ou melhor dizendo 
das didáticas utilizadas no cotidiano escolar, que a relação games e educa-
ção se apresenta de forma mais efetiva, da década de 90, para esse primeiro 
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quartel do século XX. Um conjunto de pesquisas, buscou analisar as possi-
bilidades e potencialidades da interação com os jogos digitais e o retorno 
desta interação no cotidiano dos educandos. Autores como Gee (2016), Al-
ves (2019), Prensky (2007), apresentam nas suas pesquisas, ideias acerca 
dos ganhos no cognitivo, que vão desde o desenvolvimento do raciocínio 
complexo, planejamento, tomada de decisão, até a transposição das habili-
dades desenvolvidas nos games para o cotidiano. 
Entretanto, deve-se se destacar, que a interação com os artefatos e disposi-
tivos tecnológicos digitais contemporâneos e, aí, incluímos os jogos digitais, 
no nosso ponto de vista, estabelece um diálogo com a realidade de mundo 
deste educando, fazendo com que este perceba a instituição escola, como 
uma local onde ele pode se comunicar da mesma forma que no seu cotidi-
ano, pois esta deve se apresentar como um espaço de aprendizagem que se 
estabeleça a partir das dimensões humana, pedagógica e tecnológica (Se-
vero, Zaduski, 2018).  
Dito isto, a utilização de jogos em sala de aula não é uma novidade e nem 
mesmo a interação entre os jogos digitais e o ensino de história. Neste texto 
focaremos em duas experiências anteriores com a própria franquia Assas-
sin´s Creed. Gilbert (2019) investigou o uso deste jogo no contexto de sala 
de aula, observando que os educandos tendiam a dar oportunidades de en-
gajamento crítico com esse sentido visceral de experiência imersiva. Como 
tal, as implicações são levantadas em relação a formas de promover a inves-
tigação crítica em experiências de jogo, bem como a importância de promo-
ver um senso de conexão humana com a história através da educação social. 
Em outra intervenção em sala de aula com a utilização do Assassin´s Creed 
realizada pelos investigadores Vicente e Platas (2019), os pesquisadores uti-
lizaram o título Origins voltado para a aprendizagem do Egito Antigo, colo-
cando o educando também como protagonistas da construção de suas 
aprendizagens, através da proposta de sala de aula invertida, observando 
com um olhar crítico os fatos retratados nos jogos e construindo outros con-
teúdos para serem socializados em sala de aula.   
Tendo esse contexto em vista, o objetivo desta investigação, através da in-
teração com o jogo Assassin´s Creed - Origins, é de mediar e discutir con-
teúdos relacionados com a História do Egito Antigo em sala de aula, bus-
cando estabelecer um diálogo com uma linguagem presente no cotidiano 
dos educandos, tornando a aula mais dinâmica e prazerosa. Com isso tam-
bém esperamos verificar se através de metodologias ativas há uma promo-
ção do educando na construção do seu conhecimento e potencial para tra-
balhos cooperativos. Contudo, será necessário coletar informações e pers-
pectivas dos educandos acerca da importância da utilização das tecnologias 
digitais e da interação com os jogos digitais no espaço escolar. 



— 121 — 

3. Apresentando a proposta de trabalho 

Analisado um pouco do contexto contemporâneo dos jovens e retomando 
alguns elementos da relação games e educação, nos debruçamos a apresen-
tar agora o nosso relato de uma proposta de interação com o jogo Assassin´s 
Creed Origins, no seu modo Discovery Tour, para turmas de Ensino Médio 
no contexto educacional brasileiro. Para isso apresentaremos o modo de 
jogo escolhido e suas principais características, para posteriormente discor-
rer sobre a estrutura da proposta de interação, nesse processo serão reali-
zadas algumas inferências sobre o momento da execução da proposta, sobre 
a impressão apresentada pelos educandos ao realizar a atividade e que fo-
ram coletadas através de um questionário respondido ao final da interação.  
O jogo Assassin´s Creed é uma franquia desenvolvida pela Ubisoft, sendo o 
primeiro título lançado ainda no ano de 2007, a partir deste volume que 
teve uma excelente aceitação para o PS3, novos títulos foram lançados até 
a sua última versão Assassin´s Creed Odyssey lançado no ano de 2018. 
Como já apresentado no título, o título utilizado para este estudo foi o As-
sassin´s Creed Origins. 
Desenvolvido pela Ubisoft Montreal e distribuído pela Ubisoft, o jogo é am-
bientado no Egito Antigo, durante o período ptolomaico, que no seu corre-
lato histórico se situa no período do Novo Império, quando o Egito já se vê 
às voltas com as incursões romanas. Assim, as figuras de Ptolomeu e Cleó-
patra são personagens presentes no jogo, assim como a ação romana atra-
vés de Júlio César. O personagem principal é Bayek, um medjai que se vê 
na obrigação de proteger a população e a esposa das possíveis ameaças es-
tabelecidas a partir dos acontecimentos do período. Ao mesmo tempo que 
luta para proteger o povo e sua esposa, Bayek entrará em contato com as 
diferentes forças que movem o enredo principal da série, que é a luta entre 
os Assassinos e os Templários. 
Numa história que gira no entorno da jornada de Bayek pelo Egito Antigo, 
o jogador deverá percorrer o cenário inspirado neste momento histórico e 
cumprir as missões propostas para o seu personagem. 
Após o seu lançamento, no ano de 2017, o impacto da riqueza de detalhes e 
seu apuro, fizeram com que o jogo fosse indicado para vários prêmios e vá-
rias solicitações foram feitas à desenvolvedora para um modo que pudesse 
explorar essa riqueza de detalhes por professores nas aulas. Atendendo a 
essa demanda, os desenvolvedores lançaram no mês de fevereiro de 2018, 
o modo Discovery Tour, uma DLC gratuita que tinha como objetivo possi-
bilitar uma nova forma de exploração do jogo, como num museu, temos 
cinco eixos básicos divididos em cotidiano, Egito, pirâmides, romanos e 
Alexandria. Em cada um deles, um conjunto de informações que vão desde 
a divisão histórica do Egito, informações sobre a escrita hieroglífica, sobre 
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a religiosidade egípcia, costumes do cotidiano, práticas como a mumifica-
ção, o Egito romano, Cleópatra e outros caminhos de exploração, que tota-
lizam 75 formas diferentes de acesso aos conteúdos históricos sobre o Egito 
Antigo. 
A exploração feita pelo jogador é livre, não é obrigatório cumprir um cami-
nho, seguir uma lógica específica que possibilite a liberação dos diferentes 
roteiros, todos estão acessíveis, assim o jogador pode escolher principal-
mente de acordo com os seus interesses, se vai fazer todos os roteiros, ou se 
fará especificamente aqueles que mais lhe atraem do ponto de vista cultu-
ral, cada roteiro tem um tempo diferenciado, que pode variar de 5 a 25 mi-
nutos.  

3.1. Organizando o trabalho 

Nesta seção apresentamos como foi organizado e dividido o trabalho, nos 
seus diferentes momentos, o objetivo é estabelecer um parâmetro de como 
foi a caminhada de execução, desde a sua concepção, até a sua conclusão 
com a apresentação dos conteúdos informativos elaborados pelos educan-
dos. Ao todo a proposta era para ser executada num espaço que 4 tempos 
pedagógicos (4 h/a) de 45 minutos, com a possibilidade de ampliarmos 
para mais 1 tempo pedagógico, entretanto no final ampliamos o tempo de 
execução para 6 tempos pedagógicos, que veremos a seguir. 

1º Etapa- Estudos Introdutórios 

Neste primeiro momento, buscamos, estabelecer um estudo inicial com os 
educandos sobre a civilização egípcia e suas características através de en-
contros em sala de aula (2 aulas de 45 minutos), para isso, foram feitas ex-
planações através de aulas expositivas, com suporte na leitura textual do 
livro didático, para embasar e melhorar a dinâmica em sala foram exibidos 
vídeos do youtube que apresentaram diferentes aspectos geográficos, soci-
ais, culturais, econômicos, mitológicos (religiosos) e outros da civilização 
egípcia, com o intuito de estabelecer um ponto de partida, e perceber tam-
bém quais conhecimentos prévios, os educandos touxeram sobre o conte-
údo que seria tratado na interação.  

No final do segundo encontro de 45 minutos, foi apresentada a proposta de 
interação com o jogo Assassin´s Creed Origins para continuarmos os estu-
dos sobre o Egito Antigo, esse momento consistiu em discussão inicial da 
proposta com os educandos, também foi o momento de ouvir as possíveis 
sugestões destes. Já nesta fase, observamos que alguns educandos tinham 
tido acesso ao jogo e percebemos o panorama de excitação por parte de al-
guns pela possibilidade de interagir com o jogo digital no espaço escolar. 
No próximo item, estão relacionados os itens da execução da atividade. 
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2º Etapa- Execução da Atividade com o jogo AC - Origins 

Finalizados os dois primeiros encontros relacionados com a discussão ini-
cial do conteúdo e apresentação da proposta de interação com o Assassin´s 
Creed Origins, partimos para a execução da atividade em sim, seguindo os 
seguintes passos: 

 1º passo – Apresentar o jogo aos educandos falando um pouco 
sobre a série e coletando informações e o nível de contato e 
conhecimento com os jogos da série. (10´ min) 

 2º passo – Apresentar a proposta de trabalho no modo discovery 
tour do jogo, discutindo as possibilidades e fazendo uma visita 
geral guiada para apresentar o modo e suas características.  (10´) – 
Para isso foi utilizado o Passeio: As grandes Regiões do Egito (4´). 

Aqui cabe um esclarecimento com relação ao tempo, pois a previsão feita 
foi de dois tempos de aula de 45 minutos, perfazendo 90 minutos totais, 
foram negociados com outros educadores que tinham aulas no mesmo dia, 
para que as aulas de interação fossem juntas. Com isso, entre a apresenta-
ção da proposta e a interação dos educandos, foram utilizados dois tempos 
de aula seguidos, tempo que seria suficiente para que todas as equipes pu-
dessem percorrer a sua rota no Discovery Tour, para depois iniciarem a 
construção do seu conteúdo informativo. Assim cumpridos os dois primei-
ros passos, avançamos para o passo seguinte da 2ª etapa, como segue a des-
crição. 

 3º passo – Procedimentos para realização da atividade. 

 3.1 – Os educandos foram divididos em grupos de no máximo 5 
pessoas, divisão feita pelos próprios educandos, mas mediada pelo 
professor, que incentivou a formação de um grupo com diferentes 
habilidades. 

 3.2 – Após a formação dos grupos, os educandos escolheram entre 
uma das rotas de trabalho que são disponibilizadas nos diferentes 
passeios virtuais promovidos pelo modo Discovery Tour, para isso 
indicamos algumas que fazia o facejamento com o conteúdos 
discutidos nos esncontros iniciais, entre as quais destacamos: 

o Fonte de Vida, O rio Nilo; (9´) 

o Redescobrindo o Egito; (7´) 

o Hieróglifos do Egito Antigo; (7`) 

o Segredos da Grande Pirâmide; (9´) 

o Teorias de Jean Pierre Houdin; (7`) 
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o As Múmias do Egito Antigo; (9´) 

o Templos e Rituais do Egito Antigo. (8´) 

 3.3 – Com a escolha feita os educandos interagiram por grupo com 
o seu tour, sendo também acompanhados pelos outros educandos, 
que assistindo emitiam as suas opiniões e entravam em contato 
com os materiais disponibilizados e já estudados. (cada passeio em 
média durou 10 minutos). 

 3.4 – Após as realizações dos tours, os educandos deveriam 
construir um conteúdo informativo sobre a temática escolhida pelo 
grupo, para isso eles utilizariam os elementos coletados na 
interação com o jogo, em contraponto com o que foi estudado 
anteriormente nas aulas para aquisição e detecção de 
conhecimentos prévios. (para isso os grupos dispunham do tempo 
de 25´) 

 3.5 – O conteúdo informativo deveria ser elaborado de maneira 
colaborativa entre os membros da equipe, e foi iniciado no espaço 
de sala de aula, logo após a interação, mas com a possibilidade de 
conclusão posterior, com a apresentação do resultado na aula 
seguinte. 

 3.6 – Este conteúdo informativo devia ser elaborado no formato 
escolhido pelo educando entre os apresentados a seguir: 

o vídeo comentário; 

o resenha escrita no formato online; 

o infográfico digital; 

o paródia musical; 

o elaboração de um Kahoot sobre a sua temática. 

o OBS: Os educandos estavam livres para apresentarem um 
novo formato para o conteúdo informativo. 

Levando em consideração a cultura da participação e da convergência le-
vantado por Jenkins (2015), há uma demanda de produção de conteúdos 
produzidos pelos fãs para os fãs, o que é denominado de prosumers no uni-
verso emergente da comunicação e informação. Através das metodologias 
ativas em sala de aula, surgem também estes produtores de conteúdo que 
compartilham e criam colaborativamente novos materiais para seus pares. 

Assim como na proposta de Vicente e Platas (2019) em que investe no flip-
ped classroom, ou seja, uma sala de aula invertida, esta investigação tam-
bém coloca o educando como protagonista para a construção de novos con-
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teúdos, de forma livre, para adaptar as suas competências, criando uma va-
lorização da atividade de ensinar e sentir-se útil para os outros. Essas estra-
tégias são tidas como ativas porque os educandos deixam de ser passivos 
para recepção de informações/conteúdos e passam também a serem um 
emissor/produtor (Ho, 2019).  

 4º passo – Nos 10 minutos finais da atividade os educandos 
tiveram acesso a um questionário estruturado em formato digital, 
com um conjunto de perguntas relacionadas a percepção destes 
sobre a atividade.  

 5º passo – No encontro de aula seguinte, foram apresentados os 
conteúdos informativos desenvolvidos pelas equipes, neste 
momento também discutimos sobre as percepções dos educandos 
acerca da atividade, agora num momento de fala. 

3º Etapa- Processo Avaliativo 

A avaliação da atividade foi pensada a partir de dois eixos, o primeiro deles 
relacionado com os aspectos pedagógicos da proposta, destacando-se neste 
contexto: 

- A observação das ações e as trocas realizadas pelos educandos 
durante o processo de interação com o jogo e elaboração do 
conteúdo informativo. 

- Através da apresentação dos conteúdos informativos, onde será 
observado de que forma eles valorizaram a relação entre o 
disponibilizado na interação com o jogo e os estudos anteriores 
feitos em sala de aula. 

A outra linha de avaliação, diz respeito às respostas apresentadas ao ques-
tionário estruturado, e, teve por objetivo, levantar dados para compreender 
de que forma os educandos compreendem o processo de interação com os 
jogos digitais no ambiente escolar e como eles perceberam a interação com 
o jogo Assassin´s Creed Origins. Esses dois momentos serão apresentados 
na seção seguinte. 

4. Resultados e Discussões 

Observando o trabalho de Rocha, Bittencour e Isotani (2015), criamos 
um instrumento de satisfação dos educandos com relação à aprendizagem 
no jogo, as reações dos usuários quanto a simulação, reação do usuário ao 
jogo, e a progressão de aprendizagem. Elaboramos bem menos questões do 
que Rocha, Bittencour e Isotani (2015), principalmente por conta do tempo 
das sessões, priorizando mais a interação com o jogo. Mantivemos ainda as 
questões com escala Likert de 10 pontos, uma vez que os educandos 
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Brasileiros estão mais acostumados com uma escala desta magnitude, mas 
todas as questões foram reforçadas com legenda de “pouco” ou “muito” 
para medir a satisfação com relação aos tópicos já abordados. Mantivemos 
o sigilo dos dados e informamos no questionário a finalidade do estudo, e 
que ao responder eles concordavam com os termos apresentados. 
A média de Idade dos educandos era de 16 anos e a turma bem dividida 
entre homens e mulheres, lembrando que a escola em que houve a interação 
é particular, fizemos uma pergunta para saber quais eram as plataformas 
digitais que estes educandos mais utilizam para jogar. Observamos que a 
maioria dos educandos utilizam os smartphones e também a metade diz 
jogar em computadores ou consoles. 

 
Figura 1: Respostas sobre as plataformas que os educandos jogam. 

 

Essa familiaridade com as tecnologias digitais nos mostra o quanto os jo-
vens têm jogado e a variedade de dispositivos em que eles acessam. Isto 
também facilita a inserção de aulas com as tecnologias de informação e co-
municação. No geral as respostas demonstraram um comportamento muito 
similar como no caso da Figura 2. 
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Figura 2: Resultados da questão sobre reforço de conhecimento. 

 

A maior parte dos educandos acreditam que através do jogo ele puderam 
reforçar o conhecimento sobre a história do egito antigo. As demais pergun-
tas que mostraram um comportamento similar foram: 

- O jogo proporcionou experimentar a realidade do Egito antigo 
através do personagem? 

- As diversas formas de feedback no jogo (áudios, textos, imagens e 
animações) são relevantes e contribuíram para o meu aprendizado? 

- O ambiente do jogo representa satisfatoriamente a realidade do 
ambiente real? 

- O jogo me motivou a procurar mais sobre a história do antigo Egito 
- O jogo reforça o conteúdo aprendido em sala de aula, assim posso 

utilizá-lo para fixar o conteúdo 
- A variação da forma, conteúdo e atividades ajudou- me a manter a 

atenção e motivação no jogo 
- Foi fácil entender como manipular o personagem do jogo e 

prosseguir no modo turismo 
- Eu jogaria mais o modo turismo para experimentar outros cenários 
- Eu gostei de ter oportunidade de jogar em sala de aula 
- Eu gostaria que houvesse outros momentos de jogar em sala de aula 

Esse comportamento de entusiasmo fica dividido quando os educandos são 
defrontados quando se pergunta sobre o modo clássico de jogo e o modo 
turismo. Muitos ainda preferem o modo em que o jogador tem mais ativi-
dades a se fazer do somente explorar o cenário. Na década de 90, Richard 
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Bartle (1996) escreve um trabalho intitulado “Hearts, clubs, diamonds, spa-
des: players who suit MUDs” em que descreve o comportamento dos joga-
dores em quatro categorias: socializadores, colecionadores, exploradores e 
predadores. Talvez isso explica o porquê da divisão de opiniões dos educan-
dos. 

 
Figura 3: Respostas da questão sobre os modos de jogos. 

Antes da intervenção em sala de aula, inicio da 2ª etapa, o professor inves-
tigador informa sobre toda a investigação, lembra aos alunos da confiabili-
dade e sigilo de dados, sobre as atividades a serem realizadas como mostra 
a Figura 4. 

 
 

Figura 4: Professor iniciando as atividades em sala de aula. 
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No processo de conclusão da proposta, tivemos a 3ª etapa da investigação, 
quando os educandos apresentaram um conteúdo informativo no formato 
digital ou analógico destacando o que foi apreendido sobre o Egito Antigo 
a partir da interação com o jogo, buscando neste conteúdo retomar os ele-
mentos do jogo e relacioná-los com o conteúdo discutido na sala de aula e 
nos livros didáticos.  
Como apresentado na proposta, foram dadas diferentes opções para a pro-
dução do conteúdo, entre as quais um vídeo, um quiz no Kahoot, uma apre-
sentação em formato de slides, um infográfico, entre outros, ficando os gru-
pos livres para a escolha do formato que mais se adequaria a sua proposta 
e cuja a sua aproximação pudesse potencializar a execução da atividade. 
Devemos apresentar duas questões inerentes a esse momento: no início, a 
proposta era que se pudesse concluir a atividade de confecção do conteúdo 
informativo no momento de interação, nos dois tempos de aula previstos, 
mas como já esperávamos, o tempo pedagógico continuou sendo um fator 
limitante para essa conclusão, visto que ao interagir, algumas equipes tive-
ram pequenas dificuldades técnicas no processo de navegabilidade no jogo, 
por este motivo, os conteúdos foram finalizados pelas equipes durante o 
decorrer da semana e apresentados na aula seguinte.  
No encontro da semana seguinte ao primeiro momento da atividade, inici-
amos os processo de apresentação das interações, e logo vimos que um ou-
tro impasse da proposta deveria ser resolvido, como trabalhamos com um 
número significativo de equipes, o tempo pedagógico de 45 minutos (1h/A), 
se mostrou insuficiente para a apresentação de todas as produções, visto 
que além de falar sobre as suas propostas, os educandos deveriam apre-
sentá-las e posteriormente ocorreria a interação de todos na sala com os 
produtos. Um ponto importante a ser observado, é que somente 1 equipe 
optou por fazer uma apresentação de análise através de textos no formato 
digital, a maior parte das equipes optou por realizar kahoot sobre os conte-
údos de Egito.  
Instados a falar sobre a experiência de produzir o conteúdo sobre o Egito 
Antigo, os grupos foram categóricos em afirmar que utilizaram como base 
inicial para pensar o conteúdo os registros realizados durante o encontro de 
interação, que essencialmente foram filmagem do momento da interação 
da equipe produtora do conteúdo e também de outras equipes que intera-
giam com o jogo. Além destes dois formatos, algumas equipes relataram 
retomar os cenários do jogo e o conteúdo deste através de vídeos de game-
play assistidos no Youtube. 
As equipes tiveram no momento da apresentação um tempo corrente de 10 
minutos cada uma para socializar a sua proposta de conteúdo informativo, 
onde a mesma descrevia seu conteúdo escolhido, o tipo de produção entre 
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as apresentadas que foi construído o conteúdo e por fim fazíamos a intera-
ção com o conteúdo informativo produzido. 
Durante a apresentação os educandos além de permitirem o acesso a sua 
produção, também falavam sobre o que utilizaram como base, para finalizar 
as apresentações buscava-se analisar o conteúdo proposto num ambiente 
de emissão de opiniões pelos outros educandos. 
A maior parte dos grupos de educandos elaboraram uma proposta relacio-
nada com o Kahoot, uma plataforma que permite a produção de um quiz, 
estruturado como uma espécie de jogo, com um conjunto de regras, deter-
minação de pontuação, tempo para resposta e a possibilidade da anexação 
de imagens e textos, tal situação nos que tenciona a dizer que os educandos 
buscaram para a elaboração um espaço virtual, que os remetesse à lógica do 
jogo. Em suma, eles buscaram trazer para o ambiente escolar também os 
jogos digitais. 

5. Considerações Finais 

Os jogos digitais têm ganhado espaços em contextos formais de ensino, 
principalmente pela a aceitação e o diálogo com os jovens que hoje são na-
tivos digitais. Observamos neste trabalho a satisfação dos educandos em 
utilizar o console em sala de aula para iniciar discussões sobre a história do 
Egito Antigo. Além disso a maioria dos educandos relatam poder ter uma 
experiência virtual daquele período, reforçando e instigando a procurar 
mais sobre conteúdos em outras plataformas. 
A familiaridade dos educandos com as Tecnologias Digitais facilitou na 
maior parte do tempo a dinâmica de uso de jogos na aula de história, ainda 
assim algumas dificuldades de interação foram registradas, mas apesar de 
algumas dificuldades, lembramos que muitos sinalizaram ter gostado dessa 
experiência e que gostariam de outros momentos como esse, inclusive em 
outras disciplinas. Apesar de toda a ação não ter ocorrido em um único dia, 
os espaços entre as aulas fizeram com que os educandos observassem as 
anotações de outros colegas, buscassem mais sobre o jogo na web e até jo-
gassem em casa, ajudando a enriquecer a experiência tanto no contexto da 
interação, como na produção dos conteúdos informativos propostos. 
O modo turismo do jogo não foi tão atraente para os educandos, mas a mai-
oria dos educandos ficaram curiosos em visitar outros cenários para além 
da interação que tiveram em sala de aula. Mas, nas apresentações, os edu-
candos puderam utilizar-se de outras tecnologias para divulgar o conteúdo 
aprendido, socializar com outros colegas de classe, de forma lúdica e dinâ-
mica através da plataforma Kahoot, por exemplo. 
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Esta investigação tem suas limitações, principalmente em relação ao tempo 
de intervenção e ao público, mas pôde se observar que os jovens se sentem 
mais confiantes quando lançam mão de tecnologias que estão acostumados 
a utilizar e que possibilitam também que ele seja um elemento ativo em sala 
de aula, potencializando a sua criatividade e o trabalho cooperativo com as 
tecnologias digitais. Temos em vista como trabalhos futuros, a aplicação 
desta metodologia em outros cenários, como escolas da rede pública e/ou 
em outros países. 
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