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1. INTRODUÇÃO 

  Metodologias ativas de ensino-aprendizagem aumentam o interesse, engajamento e o aprendizado dos 

estudantes (Mitre et al, 2008; Cardozo et al. 2020b), fazendo com que o aluno se sinta mais motivado a estudar 

em casa, prestando mais atenção aos temas em estudo (Downing et al., 2020). A gamificação, que inclui o 

desenvolvimento de jogos com objetivos educativos, é um exemplo de metodologia ativa de ensino – aprendizagem 

que temos utilizado no ensino de Fisiologia Humana, à luz da pedagogia universitária (Marcondes et al. 2021;2022).  

A Fisiologia das sinapses, da contração muscular e sistema nervoso autônomo são conteúdos abordados 

em disciplinas básicas, no início dos cursos da área da saúde, e torna-se necessário auxiliar o aluno a integrar 

conceitos, para que ele seja capaz de realmente entender as funções corporais normais, e aplicar esse 

conhecimento em situações clínicas no futuro (Montrezor, 2014). Com este objetivo desenvolvemos, e 

compartilhamos com outras instituições, o jogo educacional não competitivo “Integrando Sinapse, Contração 

Muscular e Sistema Nervoso Autônomo” que, em seu formato impresso, utilizado em aulas presenciais, promoveu 

aumento do aprendizado de graduandos em Odontologia e Farmácia em comparação com o desempenho obtido 

após aulas teóricas (Cardozo et al. 2020a). 

Devido à pandemia de COVID-19, a suspensão das aulas presenciais foi uma medida adotada para reduzir 

a transmissão viral, e as instituições de ensino superior (IES) adotaram o ensino remoto emergencial (ERE). Neste 

cenário, foi desenvolvida uma versão digital do jogo educacional citado acima, para promover interação e 

colaboração entre os estudantes e permitir aos docentes o acompanhamento do processo ensino-aprendizagem. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a percepção discente sobre sua contribuição para o aprendizado no ERE. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Considerações éticas e delineamento experimental 
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Este projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa institucionais, e registrado na plataforma 

Brasil sob os números CAAE: 42980515.0.0000.5418 (FOP/UNICAMP), 40019820.9.0000.5383 (Universidade de 

Araraquara - UNIARA) e 42980515.0.3001.0053 (Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS). 

Participaram do estudo alunos matriculados, em 2021, nas disciplinas sobre Fisiologia Humana do 1º ano do curso 

de Odontologia da UNICAMP (n = 66), 2º ano dos cursos de Medicina da UNIARA (n = 49) e Biologia (n = 30) da 

UEFS, que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) disponibilizado em formulário online 

(Google Forms). 

 Após aulas virtuais síncronas sobre sinapse, contração muscular e sistema nervoso autônomo (SNA), foi 

realizada a atividade com o jogo educacional. E, após a atividade, os alunos foram convidados a responder um 

questionário sobre as suas percepções em relação à atividade, por meio de formulário online (Google Forms).   

 

2.2. Descrição do jogo educacional e da atividade desenvolvida 

A versão digital do jogo educacional foi desenvolvida na game engine Unity, versão 2019.4 LTS exportada 

para WebGL e Windows, distribuída na plataforma Itch.io, mantendo-se a estrutura da versão impressa (Cardozo 

et al. 2020a): uma tabela com 4 colunas indicando 1) divisões do sistema nervoso (sistema nervoso somático, 

sistema nervoso autônomo - simpático e parassimpático), 2) sinapses/ neurotransmissores/ receptores, 3) órgão 

efetor e 4) efeito, e fichas para o seu preenchimento (Figura 1). As fichas representam neurônios em diferentes 

tamanhos, neurotransmissores (noradrenalina e acetilcolina), receptores adrenérgicos (alfa e beta) e colinérgicos 

(nicotínicos e muscarínicos), tecidos (músculos esquelético, liso vascular e gastrointestinal). A fase 1 do jogo 

consiste num quebra-cabeça porque as fichas devem ser posicionadas em locais específicos na tabela. 

 

Figura 1.  Print da tela da versão digital do jogo educacional sobre sinapse, contração muscular, sistema 
nervoso autônomo, com a tabela e peças que o compõem. 

 

Ao final das aulas virtuais síncronas sobre sinapses, contração muscular e sistema autônomo, os alunos 

foram orientados a estudar os conteúdos abordados para a aula seguinte, em que a atividade em grupo, com o 

jogo educacional seria desenvolvida. Foi explicada a necessidade do preparo individual para a contribuição de 

cada aluno com o grupo (Marcondes et al. 2021). Na data definida para esta atividade, os alunos foram divididos 

em grupos de 5 a 6 membros, em salas virtuais simultâneas do Google Meet e receberam o link de acesso à versão 

digital online do jogo. Foi orientado que apenas um aluno de cada grupo acessasse o link, compartilhasse a tela 

do computador e manipulasse as peças, durante a discussão em grupo. Na versão digital, as fichas são 
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apresentadas em uma barra de rolagem, e podem ser posicionadas ao redor da tabela. O posicionamento das 

fichas na tabela deveria ser feito de acordo com consenso de todos os membros do grupo, a fim de promover o 

debate e a aprendizagem colaborativa. Apenas depois do uso de todas as fichas e preenchimento completo da 

tabela, a tecla para verificar se a solução estava correta ficava disponível.  

Somente após a tabela ser preenchida corretamente, os grupos responderam questões por meio do 

aplicativo gratuito Socrative, na fase 2 do jogo. Para que todos os alunos de fato participassem da discussão e 

elaboração de cada resposta, a questão seguinte era disponibilizada somente após a anterior ter sido respondida. 

Algumas questões abordaram aspectos básicos do tema estudado (Ex: Relacione a organização das proteínas 

contráteis nos músculos esquelético e no músculo liso, com o sentido da contração e a função destes tipos 

musculares nos órgãos em que são encontrados.) e outras abordaram a aplicação do conhecimento (Ex: Para 

caçar animais, índios podem usar dardos envenenados com curare, uma substância obtida de plantas, que se liga 

aos receptores nicotínicos de acetilcolina (ACh), impede a ligação da ACh, e não promove nenhuma resposta na 

célula. É, portanto, um antagonista destes receptores. Os animais atingidos desta forma ficam imobilizados, e são 

facilmente capturados. Considerando o que você aprendeu sobre a fisiologia da contração do músculo esquelético, 

explique como o curare produz este efeito). Durante a fase 2, os grupos podiam, via aplicativo de mensagem, 

solicitar auxílio dos professores e monitores, que acessavam a sala virtual, orientando a discussão. 

 

2.3. Percepção discente sobre o jogo educacional  

Para análise da percepção dos alunos, foi solicitado que respondessem à questão: Em aula de Fisiologia, 

foi usada a metodologia (era indicada a estratégia usada). O uso desta atividade ajudou no seu aprendizado? 

Indique, numa escala de 1 (não ajudou no meu aprendizado) a 5 (ajudou no meu aprendizado). E foi solicitado que 

justificassem a resposta assinalando as alternativas fornecidas ou indicando outras, que correspondessem a sua 

opinião. Cada aluno podia assinalar todas as justificativas que correspondessem a sua opinião.  

 

2.4. Análise dos resultados 

A média das respostas fornecidas na escala tipo Likert foram comparadas por análise de variância (p < 0,05). 

O objetivo não foi comparar os cursos participantes, mas verificar se haveria diferença na opinião de diferentes 

grupos de alunos, pois, se a estratégia fosse eficaz, as médias deveriam ser próximas ao valor máximo. Se sua 

eficácia dependesse de características específicas dos grupos participantes, algumas médias poderiam diferir 

significativamente e estar próximas aos valores extremos da escala. As justificativas semelhantes foram agrupadas 

por frequência em que ocorreram. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A atividade com o jogo digital foi considerada útil para o aprendizado, de acordo com as médias próximas a 

5, na escala tipo Likert, sem diferença significativa entre os cursos (p > 0,05; Tabela 1). Os motivos apontados para 

essa avaliação positiva, estão indicados em porcentagem de alunos que assinalaram cada justificativa (Tabela 1). 

Os resultados obtidos indicam que, na percepção dos alunos, a atividade com a versão online do jogo 

educacional analisado foi eficiente, conforme estudos sobre a adaptação de estratégias semelhantes para o ERE 

(Cardozo et al. 2021, Pessoa et al. 2021), e confirmam a avaliação discente de que a versão impressa do mesmo 

jogo (Cardozo et al. 2020a) e de outros jogos educacionais melhoram o aprendizado (Rubinstein et al., 2009; 

Marcondes et al. 2015, Cardozo et al. 2020b; Marcondes et al. 2022).  
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As justificativas dos alunos indicam que o jogo ajudou na compreensão dos temas estudados, permitindo 

que identificassem o que haviam entendido e quais eram suas dúvidas. Isso é coerente com um dos preceitos das 

metodologias ativas: permitir que o aluno acompanhe seu progresso durante o processo de ensino-aprendizagem 

(Hoffmann, 2019). A discussão em grupo, portanto, permite informalmente que ocorra avaliação formativa ou 

processual (Marcondes et al. 2021).  

 
Tabela 1. Percepção dos alunos sobre a utilidade da atividade com a versão digital do jogo educacional "Integração 
sinapse - contração muscular - SNA", para seu aprendizado. 
  

Questão Odontologiaa 
(n=66) 

Medicinaa 
(n=49) 

Biologiaa 
(n=30) 

A atividade com o jogo educacional foi útil para o seu aprendizado? 
Numa escala de 1 a 5, indique sua resposta, considerando 1 = não foi 
útil para o aprendizado e 5 = foi necessária para o meu aprendizado. 

4,61 
± 0,65 

4,59 
± 0,70 

4,63 
± 0.62 

Justificativas nb nb nb 

Ajudou a lembrar o que eu já tinha estudado (ajudou a memorizar o 
conteúdo 

77% (51) 59% (29) 73% (22) 

Permitiu aprender em grupo, porque discutindo com os colegas, 
conseguimos entender o que não havíamos compreendido, com a 
leitura do livro e, ou explicação do professor. 

74% (49) 95% (47) 65% (19) 

Ajudou a aprender porque o ambiente ficou mais agradável e dinâmico, 
trocando ideias com os colegas. 

56% (37) 86% (42) 65% (19) 

Ajudou a aprender porque ajudei alguns colegas, e explicando o que 
entendemos, acabamos aprendendo mais 

50% (33) 71% (35) 60% (18) 

Ajudou a aprender porque percebi que os colegas também tinham 
dúvidas, o que me deixou mais à vontade para apresentar as minhas 

42% (27) 79% (39) 65% (19) 

Permitiu identificar o que eu não sabia, e aprender durante a atividade. 59% (39) 51% (25) 50% (15) 

Não foi útil porque eu já havia entendido o conteúdo; foi repetitivo. 1% (1) 6% (3) 0 

Não foi útil porque aprendo melhor sozinho do que em grupo. 0 2% (1) 0 

amédia ± desvio padrão de respostas na escala tipo Likert (p > 0,05, ANOVA). b porcentagem e (número) de alunos que 
apresentaram essa justificativa em cada curso. Obs.: alguns alunos apresentaram mais de uma justificativa. 

 

Para definir o posicionamento das fichas nos quebra-cabeças, os alunos precisaram argumentar e explicar 

o que entenderam aos colegas, além de reconsiderar o que eles acreditavam ter entendido. A importância destes 

processos para o aprendizado foi identificada pelos alunos, em suas justificativas, evidenciando que o jogo 

educacional também permite o desenvolvimento da aprendizagem colaborativa (Fragelli, 2015), e das habilidades 

de comunicação e argumentação (Caveião et al., 2018), em um ambiente em que se sentem mais à vontade para 

apresentar dúvidas. Esses processos dificilmente ocorreriam em uma aula teórica tradicional, onde o aluno ouve, 

vê e recebe informações, sem tempo suficiente para processá-las durante a aula (Kulasegaram, Rangachari, 2018, 

Raes et al. 2019). 

Avaliar a percepção do aluno, sobre as estratégias de ensino utilizadas, permite que os docentes percebam 

se as propostas usadas no ambiente acadêmico estão funcionando e motivando seus alunos. E, a partir disso, os 

professores podem aprimorar suas práticas docentes, favorecendo a aprendizagem efetiva (Borges, Alencar, 

2014). Neste contexto, vale destacar que é fundamental o planejamento pedagógico do professor, com o cuidado 

em ter claro os objetivos educacionais que estiverem intrínsecos às práticas de ensino que pretende utilizar 
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(Marcondes et al. 2021). E também é fundamental apresentar para os estudantes os objetivos pretendidos e 

orientá-los sobre como se preparar para as atividades e assumir sua parcela de responsabilidade por seu 

aprendizado, como foi realizado neste estudo, por meio de orientações fornecidas antes, e instruções dadas 

durante a atividade com o jogo educacional, em especial sobre a necessidade de consenso do grupo. 

Os resultados obtidos neste estudo sugerem que a adaptação de jogos educacionais com recursos digitais 

pode auxiliar o aprendizado, oportunizando aos alunos diferentes formas de aprender, e permitindo aos professores 

e alunos o acompanhamento da evolução do aprendizado (Marcondes et al. 2022). 

 

4. CONCLUSÕES 
Na percepção discente, a versão digital do jogo educacional foi um recurso didático eficaz para promover o 

aprendizado.  
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