
RESUMO 

 

 

A presente investigação científica identificou as percepções dos 

professores em formação continuada do curso de Especialização em 

Tecnologias Aplicadas ao Ensino de Biologia, na modalidade de educação a 

distância da Universidade Federal de Goiás sobre o contexto lúdico em sua 

ação pedagógica, enfatizando a caracterização de lúdico digital e a 

viabilidade dos jogos no ensino de Ciências/Biologia. Em consonância com 

uma abordagem de natureza qualitativa, o estudo se firmou nos 

pressupostos de uma análise textual discursiva. Como elementos 

fundamentais para a realização da análise, foram utilizados dois conjuntos 

de textos (“corpus”): o primeiro conjunto de textos  resultou de uma 

atividade realizada na disciplina de Introdução a Genética e a Biologia 

Molecular para o Ensino, em que os professores elaboraram uma 

atividade lúdica para ser aplicada em sala de aula do Ensino Médio 

considerando os alunos inclusivos. Para esta análise, foram consideradas 

duas categorias: a primeira refere-se à compreensão de atividade lúdica 

pelos sujeitos da pesquisa e a segunda refere-se à manipulação do 

brinquedo como processo de interação entre o sujeito e o objeto. O 

segundo conjunto de textos resultou de textos críticos elaborados para a 

pesquisa pelos cursistas a respeito da utilização dos jogos disponibilizados 

na plataforma no ensino a distância, enfocando se gostaram ou não, 

vantagens e desvantagens e as perspectivas e dificuldades da utilização 

dos jogos em sua prática diária. Foi solicitado também que os alunos 

descrevessem como estes jogos contribuiram em sua formação docente. 

Para esta análise, também foram consideradas duas categorias: a primeira 

referindo-se à caracterização de lúdico digital e a segunda, a viabilidade de 

utilização dos jogos para o ensino de Ciências/Biologia. As categorias 

analisadas mostram que professores pensam nos jogos e brinquedos 

como forma de simular o conhecimento científico, com características 

próprias acreditando serem objetos viáveis no ensino de Ciências. Os 

resultados mostram que tanto o contexto do lúdico quanto dos ambientes 

virtuais de aprendizagem precisam ser discutidos na comunidade 

acadêmica, considerando-se o processo de investimento governamental e 



ampliação dos cursos de formação continuada em EaD. Nesses cursos os 

professores em formação continuada se apropriam de novas práticas e 

metodologias que facilitam o processo ensino aprendizagem.  
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