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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como tema o jogo educacional como recurso de aprendizagem em 

crianças portadoras do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e um 

meio de alcançar a competência informacional. Investiga como os jogos educacionais podem 

auxiliar nesse processo e verifica quais estratégias podem ser desenvolvidas para alcançar tal 

objetivo. Sob a análise das teorias de aprendizagem de Piaget (1969, 1978, 1996), Vygotsky 

(1978, 1989, 1991) e Wallon (1989, 2010) pretende-se buscar as contribuições necessárias 

para o desenvolvimento da pesquisa. Além disso as contribuições de Campello (2003, 2005, 

2006), Dudziak (2001, 2003, 2008), Vitorino e Piantola (2009, 2011), Belluzzo (2005, 2013, 

2014, 2015, 2018) e Gasque (2010, 2012, 2013, 2016) procura estabelecer relação com os 

estudos da competência informacional para responder os questionamentos sobre como os 

jogos educacionais atuam no processo de aprendizagem em crianças com TDAH. Os 

procedimentos metodológicos consistem em entrevista informal e aplicação do questionário 

com os profissionais do Núcleo de Atenção a Pessoas com Necessidades Específicas 

(NAPNE) que trabalham no Colégio Pedro II do campus Tijuca II. Pretende-se, dessa forma, 

com a coleta de dados, analisar quais estratégias contribuem para crianças com TDAH 

adquirirem a competência informacional no âmbito escolar e identifica as competências 

informacionais adquiridas por meio do uso dos jogos educacionais. Conclui que os jogos 

educacionais são recursos que podem auxiliar na aquisição da competência informacional 

nos alunos, porém, salienta-se a necessidade de o bibliotecário realizar ações voltadas para o 

desenvolvimento da competência informacional, mostrando sua importância junto aos 

educadores da escola.  

Palavras-chave: Competência Informacional. Jogos Educacionais. Aprendizagem. 

Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

  

The present research has as its theme the educational game as a learning resource in children 

with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and a means of achieving 

informational competence. It also investigates how games can aid in this process and verifies 

which strategies can be developed to achieve this. Under the analysis of the learning theories 

of Piaget (1969, 1978, 1996), Vygotsky (1978, 1989, 1991) and Wallon (1989, 2010), intends 

to seek the necessary contributions for the development of the research. In addition, the 

contributions of Campello (2003, 2005, 2006), Dudziak (2001, 2003, 2008), Vitorino and 

Piantola (2009, 2011), Belluzzo (2005, 2013, 2014, 2015, 2018) and Gasque (2010, 2012, 

2013, 2016) seeks to establish a relationship with informational competence studies to 

answer questions about how educational games act in the learning process in children with 

ADHD. Pursuit to establish relations with information literacy studies to answer questions 

about how educational games help in the learning process in children with ADHD. The 

methodological procedures consist of an informal interview and quiz application with the 

professionals of the Nucleus of Attention to People with Specific Needs (NAPNE), who 

work in the Pedro II College of the Tijuca II campus. Thus, with data collection, it is 

intended to analyze which strategies contribute to children with ADHD to acquire 

information literacy in the school context and identifies the informational skills acquired 

through the use of educational games. It concludes, with the data analysis, that educational 

games are resources that can assist in the acquisition of informational literacy in students, but 

the need for the librarian to carry out actions aimed at the development of information 

literacy is highlighted, showing its importance with to school educators.  

Keywords: Information Literacy. Educational Games. Learning. Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

O presente trabalho tem como objeto de estudo o uso dos jogos educacionais por 

crianças portadoras do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) como 

meio de adquirir a competência informacional no âmbito escolar.  

O ato de jogar sempre se fez presente desde a infância e se desdobra nas relações 

socioculturais da criança. Compreender a história, as diversas concepções e o significado em 

torno dos jogos são fundamentais para o desenrolar dessa pesquisa, já que ele tem relação 

com a identidade da criança, pois quando ela brinca usa da imaginação para ser criativa. 

Nota-se isso quando a criança, motivada por um desejo, cria na imaginação e aplica isso em 

algum jogo ou brincadeira para satisfazer as suas necessidades. Assim, percebe-se que o jogo 

tem uma função primordial no desenvolvimento da criança, pois aprimora habilidades 

estimulando a criatividade e a autonomia.  

Nesse contexto, entende-se o jogo educacional como um instrumento de aquisição de 

competências. Sob o ponto de vista da educação, cada vez mais pensando na aprendizagem 

do aluno, são reformuladas as metodologias de ensino para o desenvolvimento de 

aprendizagens, tornando-se a utilização do jogo educacional cada vez mais atuante no 

ambiente escolar. Os educadores veem a utilização dos jogos educacionais como um 

processo de aquisição de conhecimento, assim o aluno consegue aprender de maneira 

prazerosa. 

Ramos (1995, p. 10) aponta que o “[...] processo de ensino-aprendizagem não pode 

ocorrer somente na transmissão de informações do professor para o aluno e simplesmente 

ignorando a troca de experiências e limitando o desenvolvimento da criatividade”. Portanto, 

no entendimento do autor, o aluno necessita interagir com o meio, ser participativo, trocar 

ideias para a aquisição do conhecimento. O jogo, nesse contexto, permite ao aluno interagir, 

desenvolver a criatividade e auxilia no desenvolvimento do raciocínio, assim ele adquire 

confiança em si mesmo. 

Consequentemente, cabe aliar a utilização dos jogos educacionais com o 

desenvolvimento de competência informacional. De acordo com Campello (2003), os 

recursos informacionais voltados para o ensino e aprendizagem tiveram abrangência no 

âmbito da competência informacional. Para tanto, se faz necessário que o desenvolvimento 

de competências informacionais seja implementado nas escolas, pois é um ambiente que 

propicia a formação educativa do aluno. Um aluno competente em informação distingue se 

uma informação é relevante, avalia a sua fonte e usa para resolução de problemas e/ou para 
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tomada de decisão. Campello (2005, p. 10) reforça tal pensamento ao afirmar que a “[...] 

competência informacional combina com o ensino no qual o professor não é o transmissor de 

conhecimento e sim o orientador que capta os interesses dos alunos, estimula seus 

questionamentos e os guia na busca de soluções”. Nessa perspectiva o jogo educacional pode 

ser analisado como um recurso informacional e o professor como mediador desse processo.  

Diante do exposto, o desenvolvimento da competência informacional na escola deve 

ser uma atividade planejada e voltada para o uso de recursos informacionais contribuindo, 

dessa maneira, no processo de ensino-aprendizagem. Baseado nessa perspectiva acredita-se 

que o estudo sobre a potencialidade dos jogos educacionais pode auxiliar os alunos a 

adquirirem a competência informacional.      

Dessa forma, o presente trabalho procura identificar quais são as competências que 

crianças com TDAH podem adquirir utilizando os jogos educacionais. Para tal finalidade foi 

preciso conhecer o Núcleo de Atenção a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) do 

Colégio Pedro II - Unidade Tijuca II que atende crianças com TDAH e trabalha com jogos 

educacionais.  

O TDAH é objeto de estudo de especialistas, com o intuito de promover melhor 

qualidade de vida aos portadores do transtorno. No âmbito escolar, os profissionais da área 

da educação, geralmente, relatam que as crianças que possuem esse transtorno não 

conseguem se concentrar, não param quietas e não têm autocontrole, sendo assim, podem 

apresentar baixo rendimento escolar e dificuldades de socialização. 

Outro fator que nos interessa é que as crianças com TDAH têm grande dificuldade de 

cumprir as regras de um jogo e manter as relações interpessoais. Conforme ressalta Leontiev 

(2010, p. 139) “[...] dominar as regras significa dominar seu próprio comportamento, 

aprendendo a controlá-lo, aprendendo a subordiná-lo a um propósito definido”. Por meio das 

atividades lúdicas e jogos, as crianças com TDAH se tornam mais criativas e apresentam 

melhoras no comportamento social, isso se comprova quando Barros (2002) explica que os 

jogos, em crianças hiperativas, possibilitam a melhora no que diz respeito às normas grupais 

e sociais. Lopes (2000) mostra as vantagens da aplicação dos jogos em crianças. 

 

Quando se usa o jogo como prática pedagógica, ele se torna um elemento 

enriquecedor para promover a aprendizagem e contribuir com o 

desenvolvimento de muitas habilidades. Servindo-se das atividades lúdicas 

é possível promover o desenvolvimento de muitas habilidades do 
pensamento, da criatividade, da imaginação, da interpretação, da intenção, 

da motivação interna e da socialização. O lúdico é um indicador de 

competências, é uma atividade rica que trará contribuições significativas 
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para o alto conhecimento, e para enfrentar desafios, ter interação com o 

outro, organizar suas relações sociais e emocionais, construindo, aos 

poucos, sua personalidade e favorecendo uma melhor adaptação social no 
futuro (LOPES, 2000, p.35). 
 

Sendo assim, percebe-se que o jogo educacional propicia o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas, pois possibilita melhora nos aspectos emocionais e promove uma 

relação social. Portanto, o jogo, com sua dimensão pedagógica, pode ser considerado uma 

ferramenta de ensino e se destaca como um recurso de aquisição de competências.    

 

1.1 PROBLEMA 

 

Assim, cabem os seguintes questionamentos: As estratégias desenvolvidas no NAPNE 

que utilizam os jogos educacionais contribuem para que a criança com TDAH possa adquirir 

competência informacional no ambiente escolar? Quais são as competências informacionais 

adquiridas por meio do uso dos jogos educacionais? 

 

1.2 HIPÓTESE 

 

Visto que o Núcleo de Atenção a Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) 

utiliza os jogos educacionais para contribuir no processo de aprendizagem em crianças com 

TDAH, acredita-se que a utilização dos jogos educacionais por essas crianças é um meio de 

adquirir as competências informacionais. Nota-se que nessa mediação o papel do 

bibliotecário se torna fundamental para o desenvolvimento de competência informacional.   

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral desse trabalho é investigar a aplicação dos jogos educacionais em 

crianças com TDAH para a aquisição da competência informacional. Haja vista que esses 

recursos podem auxiliar na concentração, minimizar os problemas relacionados a esse 

transtorno.  

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para o desenvolvimento desse trabalho será necessário desenvolver alguns tópicos, 

que auxiliem a responder o objetivo geral, a saber:  
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a) averiguar como os jogos educacionais relacionam-se com o processo de 

aprendizagem em crianças com TDAH; 

b) analisar quais as estratégias que contribuam para crianças com TDAH a adquirir a 

competência informacional no âmbito escolar; 

 c) especificar as competências informacionais adquiridas por meio do uso dos jogos 

educacionais; 

 d) investigar as ações implementadas pelo NAPNE do Colégio Pedro II, Campus   

Tijuca II, que visam o aprimoramento da aprendizagem por parte de alunos com 

TDAH e, por consequência, o desenvolvimento de sua competência informacional. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

A realização desse estudo se justifica pela atualidade das discussões relacionadas com 

a percepção do jogo não como um elemento prejudicial às crianças, mas como uma 

ferramenta educacional; e pelos estudos voltados para crianças com TDAH, principalmente 

no contexto escolar. Aliado a esses temas, despertou o interesse em pensar no 

desenvolvimento da competência informacional por meio dos jogos educacionais. 

A importância da pesquisa se deve a aproximação da área da Educação com a 

Competência Informacional em termos de aprendizagem, aquisição de conhecimento, 

desenvolvimento de raciocínio crítico e responsabilidade social, pois verifica-se nesse estudo 

por meio das contribuições dos teóricos da área que o desenvolvimento de competências 

informacionais nos alunos possibilita o uso da informação de forma correta e ética, levando-

os a identificar a informação que se adeque as suas necessidades promovendo o senso crítico 

e os auxiliando na resolução de problemas.    

O jogo educacional, nesse contexto, é visto como um recurso informacional que pode 

ser utilizado pelos educadores para colaborar na aprendizagem e construir novos 

conhecimentos, aprimorando no sentido de reconhecer, selecionar, ordenar e utilizar as 

informações.  

Nesse processo é importante destacar o papel dos educadores, atuando como 

mediadores e, para isso, esse profissional necessita de capacitações para aprimorar e saber 

utilizar os meios de busca de informação a fim de facilitar a sua prática e motivando os 

alunos no processo de aprendizagem.   

Face ao exposto, o campo de estudo desta investigação é o Colégio Pedro II, campus 

Tijuca II, a ser realizado no NAPNE. A partir da ótica dos educadores do núcleo, sobre 
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crianças com TDAH, será aplicado questionário para identificar que competências são 

alcançadas por esses alunos utilizando os jogos com fins educativos.  

 

1.6 METODOLOGIA 

 

Inicialmente, para o desenvolvimento da pesquisa foram realizados levantamento 

bibliográficos nas seguintes bases de dados científicas: SCIELO, Portal de Periódicos da 

CAPES, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e Base de Dados em Ciência da 

Informação (BRAPCI). Essas bases contribuíram para a construção teórica sobre os conceitos 

TDAH, competência informacional e jogos. 

Para uma compreensão e visualização melhor da etapa inicial da pesquisa será 

mostrado, por meio do quadro a seguir, como se procedeu a coleta de dados a partir dos 

objetivos específicos da pesquisa: 

 
Quadro 1 - Objetivos específicos e procedimentos metodológicos 

Objetivos específicos Procedimento da pesquisa Coleta de dados 

Averiguar como os jogos 
relacionam-se com o processo 

de aprendizagem em crianças 

com TDAH 

Busca em bases científicas: 
BDTD, Scielo, CAPES 

Termos pesquisados: 
combinações alternadas entre 

TDAH and jogos / jogos and 

aprendizagem / Aprendizagem 
and TDAH. Buscou-se a ótica 

dos principais teóricos da 

educação como Piaget, 

Vygotsky, Kishimoto, dentre 
outros que se destacam na área. 

Analisar quais as estratégias 

que contribuem para crianças 
com TDAH adquirir a 

competência informacional 

Busca em bases científicas: 

BDTD, Scielo, CAPES, 
BRAPCI 

Termos pesquisados: 

combinações alternadas entre 
competência informacional and 

aprendizagem / competência 

informacional and jogos / 

competência informacional and 
TDAH. Utilizou-se os 

principais teóricos da área de 

competência como Campello, 
Dudziak, Vitorino e Piantola 

dentre outros que que se 

destacam na área. 

Especificar as competências 
informacionais adquiridas por 

meio dos jogos 

Inicialmente foi realizada uma 
entrevista para conhecer o setor 

NAPNE e conhecer os 

materiais utilizados. Aplicar 
questionário aos profissionais 

que trabalham no NAPNE do 

Colégio Pedro II no Campus 
Tijuca II.  

Realização de entrevistas e 
aplicação de questionários. O 

intuito foi traçar as 

competências informacionais 
que são alcançadas mediante os 

jogos. Verificar como os 

estudos da competência 
informacional contribuem para 

esse processo. 
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Investigar as ações 

implementadas pelo NAPNE 

do Colégio Pedro II, Campus 

Tijuca II, que visam o 
aprimoramento da 

aprendizagem por parte de 

alunos com TDAH e, por 
consequência, o 

desenvolvimento de sua 

competência informacional. 
 

Aplicar questionário aos 

profissionais que trabalham no 

NAPNE do Colégio Pedro II 

no Campus Tijuca II. 

Por meio da análise dos dados 

do questionário estabeleceu-se 

uma relação com a 

competência informacional e 
por fim na discussão dos 

resultados alinhou-se a coleta 

de dados com a fundamentação 
teórica a fim de solidificar o 

tema.  

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

No quadro a seguir serão evidenciadas as buscas1 realizadas em cada base de dados e o 

quantitativo de documentos recuperados de acordo com os termos de busca, porém nem todos 

os documentos recuperados foram utilizados na pesquisa. Inicialmente leu-se o resumo dos 

documentos para avaliar sua pertinência à pesquisa. O critério de descarte dos documentos 

baseou-se primeiro na leitura dos títulos e resumos que não foram pertinentes ao tema da 

pesquisa. Buscou-se nas referências dos documentos os principais autores que fossem 

relevantes e pertinentes ao desenvolvimento do trabalho.     

 

Quadro 2 – Busca dos termos TDAH and jogos 

TERMOS Base de dados  Documentos 

recuperados 

Descartados Utilizados 

TDAH and jogos BDTD 18 8 0 

TDAH and jogos SCIELO 4 3 0 

TDAH and jogos CAPES 23 11 2 

TDAH and jogos BRAPCI 0 0 0 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Primeiro buscou-se nas bases de dados a combinação dos termos TDAH and jogos, 

pois foi necessário identificar as vantagens que os jogos possuem em relação às crianças com 

TDAH. Nos documentos lidos identificou-se, principalmente, a relação com a aprendizagem. 

Na base de dados da CAPES, do total recuperados, 13 foram lidos, 11 descartados e 2 artigos 

foram utilizados na pesquisa para a construção teórica sobre o conceito TDAH, pois 

observou-se que os principais autores da área foram citados nesses documentos como Rohde e 

Benczik, Barkley, Shives, Grando e Ciasca. Na base da BDTD, também se verifica nos 

                                                
1 Busca iniciada em meados de Março/2019 e decorreu até meados de Abril/2020 incluindo a revisão de 

literatura.  
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documentos recuperados que esses autores principais são citados. Outros autores bastante 

citados nesses documentos são pertencentes à área da educação, tais como: Vygotsky, Piaget, 

Wallon, Kishimoto e Huizinga que também serviram para o desenvolvimento teórico da 

pesquisa. Na base de dados Scielo foram recuperados 4 artigos, sendo que 1 artigo 

recuperado, também foi recuperado na CAPES. Dentre os documentos recuperados nessa 

base, 1 artigo foi lido.  

 

 

Quadro 3 – Busca dos termos jogos and aprendizagem 

TERMOS Base de 

dados 

 Documentos 

recuperados 

Descartados Utilizados 

jogos and aprendizagem BDTD 1783 1745 1 

jogos and aprendizagem SCIELO 116 102 0 

jogos and aprendizagem CAPES 1860 1633 0 

jogos and aprendizagem BRAPCI 10 7 0 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Na segunda busca realizada utilizou-se os termos jogos and aprendizagem para 

verificar como os jogos podem ser utilizados na aprendizagem e quais os tópicos que 

poderiam ser utilizados para contribuir no desenvolvimento da pesquisa. Nos documentos 

recuperados e lidos observou-se a importância da mediação no processo de aprendizagem e 

que contribuiu para a trajetória da pesquisa. Novamente nota-se os principais autores da 

educação citados nesses documentos que serviram de base para a construção teórica sobre os 

jogos. Outro conceito levantado nos documentos que contribuiu para essa pesquisa foi a 

gamificação. 

 

Quadro 4 – Busca dos termos aprendizagem and TDAH 

TERMOS Base de dados  Documentos 

recuperados 

Descartados Utilizados 

aprendizagem and TDAH BDTD 112 88 0 

aprendizagem and TDAH SCIELO 38 25 0 

aprendizagem and TDAH CAPES 166 156 0 

aprendizagem and TDAH BRAPCI 0 0 0 

Fonte: Elaboração da autora 

 



20 

 

 

Na terceira busca Aprendizagem and TDAH novamente foi observado nas bases de 

dados que os autores da educação Piaget e Vygotsky são bastante citados e o conceito de 

mediação é destacado no processo de aprendizagem com crianças que possuem TDAH. 

Nesses documentos também são levantadas as possíveis estratégias de intervenção e 

aprendizagem para com essas crianças no ambiente escolar.  

 

Quadro 5 – Busca dos termos competência informacional and aprendizagem 

TERMOS Base de 

dados 

Documentos 

recuperados 

Descartados Utilizados 

competência informacional and 

aprendizagem 

BDTD 63 49 1 

competência informacional and 

aprendizagem 

SCIELO 7 7 0 

competência informacional and 

aprendizagem 

CAPES 192 188 2 

competência informacional and 

aprendizagem 

BRAPCI 24 21 1 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Nessa busca entre competência informacional e aprendizagem se verifica que há uma 

relação entre esses conceitos. Na maioria dos documentos lidos há destaques para as teorias 

de aprendizagem de Piaget (1969, 1978, 1996) e Vygotsky (1978, 1989, 1991). 

 

Quadro 6 – Busca dos termos competência informacional and jogos 

TERMOS Base de 

dados 

Documentos 

recuperados 

Descartados Utilizados 

competência informacional and 

jogos 

BDTD 6 2 0 

competência informacional and 

jogos 

SCIELO 0 0 0 

competência informacional and 

jogos 

CAPES 46 0 0 

competência informacional and 

jogos 

BRAPCI 0 0 0 

Fonte: Elaboração da autora 
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Na busca entre os termos competência informacional and jogos foi constatado que não 

há na literatura documentos sobre essa relação direta. Na base da CAPES e BDTD os 

documentos recuperados não tratavam dos dois termos simultaneamente. Constatou apenas 1 

dissertação na BDTD que tratava dos dois assuntos simultaneamente, porém o enforque era o 

jogo digital. O que tornou um pouco mais difícil estabelecer essa relação. Porém identificou-

se na literatura a utilização de jogos em atividades que envolviam o desenvolvimento da 

competência informacional.  

 

Quadro 7 – Busca dos termos competência informacional and TDAH 

TERMOS Base de dados Documentos 

recuperados 

Descartados Utilizados 

competência informacional and 

TDAH 

BDTD 0 0 0 

competência informacional and 

TDAH 

SCIELO 0 0 0 

competência informacional and 

TDAH 

CAPES 0 0 0 

competência informacional and 

TDAH 

BRAPCI 0 0 0 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Na busca entre competência informacional and TDAH também não foram recuperados 

documento que tratassem do mesmo assunto. Além disso, percebeu-se, também, uma 

dificuldade em estabelecer uma relação entre os três conceitos: competência informacional, 

jogos e TDAH. Porém, por meio de deduções derivadas de nossa pesquisa foi possível 

estabelecer a relação entre esses três conceitos e trabalhá-los de forma a alcançar nossos 

objetivos.  

Ressalta-se nessa pesquisa que houve também uma busca nas variações do termo 

competência informacional, diante disso notou-se que os números de documentos recuperados 

foram mais amplos e que ocorreram mais variações do termo. 

 O campo empírico selecionado para o desenvolvimento dessa pesquisa é o setor 

NAPNE do Colégio Pedro II, campus Tijuca II. Foram selecionadas para a entrevista a 

própria equipe do setor.   

Dessa forma, as metodologias utilizadas nessa pesquisa são mistas, pois são adotados 

dois métodos. Incialmente, se constitui em uma pesquisa de abordagem qualitativa, pois 
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sugere uma compreensão sobre o ambiente para a coleta de dados e há descrição dos dados 

por meio de experiências e percepções individuais. Kauark, Manhães e Medeiros (2010, p. 26) 

afirmam que a pesquisa qualitativa:  

 

[...] considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos 
fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de 

pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O 

ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o 

instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus 
dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais 

de abordagem.  

 

Considera-se também como pesquisa exploratória, pois há um conjunto de etapas 

envolvidas na pesquisa, como levantamento bibliográfico, entrevista e aplicação de 

questionário, em que, por meio de perguntas aos coordenadores do Núcleo são sublinhadas as 

percepções e experiências dos entrevistados. Gil (2008), explica que as pesquisas 

exploratórias têm como finalidade o desenvolvimento, o esclarecimento e a modificação de 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores ainda acrescenta que normalmente não são tão rígidas 

no planejamento. Além disso, atrelam-se a esse tipo de pesquisa o levantamento bibliográfico 

e a coleta de dados com pessoas que tenham experiências práticas com o problema 

pesquisado.  

Verificou-se em literaturas que a utilização de questionários como uma ferramenta 

para coleta de dados é bastante utilizada. Cunha (1982), elenca algumas vantagens da 

utilização desta técnica, destaca-se primeiro a otimização do tempo de coleta com imposição 

de mais celeridade, baixo custo dispensado, alcance maior no número dos respondentes em 

situações de dispersão geográfica, autonomia e liberdade para o respondente quanto ao tempo 

dispensado para responder o questionário. O mesmo autor menciona as desvantagens na 

utilização desse instrumento como a ausência do pesquisador na hora de responder as 

questões pois podem surgir dúvidas e o respondente não terá como recorrer, a terminologia 

pode não ser adequada o suficiente para os respondentes, na maioria das vezes o índice de 

respostas é baixo, dificuldade de identificar a intencionalidade do respondente quanto a 

resposta, se foi espontânea, afetada ou direcionada.  

Porém entende-se que nessa pesquisa o questionário foi a escolha que melhor se 

adequou para fins de coleta de dados. Conforme Richardson (1999, p. 189), afirma, o 

questionário de pesquisa tem duas funções: “[...] descreve as características e mede 
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determinadas variáveis de um grupo social”. Portanto foi possível coletar os dados dos 

profissionais e dos alunos, como formação profissional, características dos alunos com TDAH 

e dados pertinentes sobre a relação entre as habilidades adquiridas por meio dos jogos com a 

competência informacional. 

Na segunda seção do trabalho foi explanado o conceito de TDAH, suas 

características, critérios de diagnóstico, prejuízos que causam esse transtorno no cotidiano e 

seus possíveis tratamentos.  

Na terceira seção foram abordados os conceitos de competência, de competência 

informacional no âmbito educacional e o desenvolvimento dessa prática junto ao ambiente 

educacional.   

Na quarta seção foram tratados o conceito do jogo, a relação dos jogos com fins de 

aprendizagem e o recurso de aquisição de competências, trazendo o entendimento baseado na 

teoria de alguns autores da educação. 

            Na quinta seção estabeleceu-se a relação dos jogos com a competência informacional, 

por meio de exemplos de jogos que são mostrados em sites e na literatura. Outra relação 

estabelecida foi sobre a educação e a competência informacional trazendo o entendimento 

que a aprendizagem é o elemento em comum entre os dois temas.  

Na sexta seção descreveu-se a respeito do campo empírico, mostrando um breve 

histórico do Colégio Pedro II, após isso relatou-se acerca do funcionamento dos NAPNEs 

nos campi do Colégio Pedro II. 

Após o desenvolvimento do referencial teórico e o levantamento do campo empírico, 

foi realizada a pesquisa em campo. Na sétima seção apresentam-se a coleta de dados, sua 

análise e a discussão dos resultados para fundamentar a pesquisa.  

Na última seção é apresentado as considerações finais do trabalho mostrando as 

percepções pessoais e o que a análise feita contribuirá para o desenvolvimento de futuros 

trabalhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

2 ABORDAGEM TEÓRICA 

 

Para o embasamento teórico serão explorados os conceitos norteadores da pesquisa: 

TDAH, competência informacional e jogos educacionais.  

Nessa segunda seção da pesquisa levantou-se na literatura sobre o que vem a ser o 

TDAH e as discussões em torno do assunto. Foi fundamental entender seu processo de 

construção histórica, as definições e os critérios de diagnóstico. Através da pesquisa em 

livros, artigos, teses, dissertações e até manuais, evidenciam-se, nesse trabalho, as várias 

discussões sobre a formação do conceito de TDAH sob olhares de profissionais que lidam 

com o tema. Segundo os estudiosos da área, as causas do transtorno ainda são 

desconhecidas. 

Alguns autores, como Moysés (2011), apontavam como possível causa do TDAH 

uma lesão no cérebro, porém, após anos de estudos, os pesquisadores descobriram que não 

tinha relação. Estudos epidemiológicos mostram que os fatores genéticos são os motivos 

mais prováveis. Barkley (2002), relaciona também ao uso de álcool e drogas na gravidez por 

mães que possuem o transtorno e, consequentemente, a criança poderia apresentá-lo. Outro 

possível fator que contribui para o aparecimento do transtorno é o ambiente em que a 

criança vive, pois como ressalta Roman et al. (2003, p. 36-37), briga dos pais ou algum 

transtorno mental apresentado pelos mesmos podem acarretar no surgimento da doença, uma 

vez que, afetam a saúde emocional da criança. 

Estudos mais recentes indicam que o TDAH é causado por uma disfunção 

neurobiológica com alterações do córtex pré-frontal2, ou seja, há deficiência do 

neurotransmissor dopamina. Assim, Barkley (2002) admite que o TDAH seja decorrente a 

um déficit no cérebro no que condiz ao controle inibitório. Isso se confirma com a citação de 

Arnsten e Dudley (2005, p. 2, tradução nossa), ao afirmarem que: 

 

[...] evidências demonstram os sintomas do TDAH decorrem das alterações 

do córtex pré-frontal e de suas projeções em estruturas subcorticais, o que 
se associa a frequentes níveis de desatenção, impulsividade, hiperatividade, 

desorganização e inabilidade social, envolvendo um déficit do sistema 

inibitório ou das funções executivas da memória de trabalho.  

 

                                                
2 De acordo Fuster (2008) o córtex pré-frontal – região filogeneticamente mais moderna do cérebro humano, 

que compreende as regiões do lobo frontal anteriores ao córtex motor primário – desempenha um papel 

essencial na formação de metas e objetivos, e no planejamento de estratégias de ação necessárias para a 

consecução destes objetivos, selecionando as habilidades cognitivas, requeridas para a implementação dos 

planos, e coordenando as mesmas para aplica-las na ordem correta.  
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Portanto entende-se que esse transtorno surge em decorrência de uma combinação de 

vários fatores, tais como genética, ambiental e de base neurobiológica. 

 

2.1 ENTENDENDO SOBRE O TDAH3 

       

O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um tema recente, 

sendo objeto de estudo em várias áreas, como Educação, Psicologia e Medicina. No âmbito 

educacional, é um desafio para ensino e aprendizagem nas crianças que possuem o 

transtorno.  

Antes de conceituar o termo, é necessário compreender a construção do conceito, pois 

as discussões em torno do mesmo já são de longa data conforme evidenciado na dissertação 

de Camilo (2014, p. 10-13), intitulada “O conceito de TDAH: concepções e práticas de 

profissionais da saúde e educação”, em que descreve um breve histórico-cronológico sobre 

como o conceito se constituiu. Essa construção citada na dissertação referida foi 

fundamentada nos autores Collares e Moysés (2010) e na contribuição do artigo de Strohl 

(2011).  

A autora menciona Strauss, um neurologista americano, que presumiu que os 

transtornos de comportamento seriam decorrentes de uma “[...] lesão cerebral mínima” 

(COLLARES; MOYSÉS, 2010 apud CAMILO, 2014, p. 10). Essa presunção originou-se 

devido a um surto de encefalite letárgica no EUA que ocorreu no século XX e, em 

consequência disso, foi notado nas crianças que sobreviveram, um comportamento anormal, 

que se configurava como desatenção e hiperatividade, com isso foi detectado como possíveis 

causas as lesões anatômicas no cérebro. Diante disso, Strauss, mencionado por Camilo 

(2014), associa com crianças, que apresentam sintomas semelhantes, e pressupõe que tenham 

uma lesão cerebral mínima, porém a teoria não foi conclusiva na área científica daquela 

época. 

Strohl (2011), comenta em seu artigo sobre outro neurologista, Bradley, que em 1937 

administrou uma droga estimulante, para crianças que possuíam transtornos 

comportamentais, um tanto quanto questionável na ética médica, pois eram desconhecidos os 

seus efeitos colaterais, porém foi observado que após a medicação os sintomas de 

hiperatividade e agressividade minimizaram havendo até uma melhora na aprendizagem. 

Strohl (2011, p. 28, tradução nossa), ainda destaca um olhar de Bradley relacionado ao 

                                                
3 Não recuperamos o CID do TDAH, parece-nos que ele não é listado como doença. 
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comportamento na infância, surgindo nos séculos XIX e XX, um “[...] modelo de criança 

com comportamento autorregulado e ordenação das relações sociais”.  

No Simpósio Internacional de Oxford, ocorrido em 1962, alguns pesquisadores ainda 

pesquisavam sobre a “lesão” levantada por Strauss (COLLARES; MOYSÉS, 2010 apud 

CAMILO, 2014, p. 12), diante disso observavam alguns pacientes que foram diagnosticados 

com a Lesão Cerebral Mínima. Após a morte desses pacientes, foram realizadas análises 

patológicas, porém não foi detectada nenhuma lesão, com isso deduziram como disfunção. 

Dessa forma, foi renomeada como Disfunção Cerebral Mínima (DCM) que afetava apenas a 

aprendizagem e o comportamento. As manifestações clínicas eram basicamente: 

hiperatividade, agressividade, distúrbio de aprendizagem, distúrbio de linguagem, falta de 

coordenação motora, déficit de concentração, instabilidade de humor e baixa tolerância a 

frustrações. No entanto, os autores fazem uma ressalva quanto a isso e lembram que essas 

manifestações estão relacionadas ao comportamento ou à cognição, mas não são todas 

obrigatórias, não existem números mínimos. Além disso, pode haver combinações destas e 

quanto ao diagnóstico é necessário que existam objetividade e padronização de critérios.  

Em 1984, a Academia Americana de Psiquiatria renomeou a DCM para Distúrbio do 

Déficit de Atenção (DDA), pois se acreditava que o ‘defeito’ que comprometia o 

comportamento e aprendizagem relacionava-se com a atenção (COLLARES; MOYSES, 

2010 apud CAMILO, 2014, p.13). Como os critérios de diagnóstico ainda não eram 

suficientemente objetivos, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais III 

(DSM-III) identificava as seguintes características, dentre as variações de comportamento, 

para desatenção: não presta atenção à detalhes e erra com facilidade; para hiperatividade: não 

permanece sentado e mexe muito as mãos ou os pés; para impulsividade: não espera sua vez 

de falar e interrompe a fala dos outros.  

Em 1987, houve uma nova mudança com a revisão do DSM-III, o DSM-III-R altera 

para Distúrbio de Hiperatividade por Déficit de Atenção (DHDA). Finalmente, em 1994 o 

DSM-IV e DSM-V4 (2013) designaram como Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH). 

                                                
4 De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o DSM, Manual de Estatística e Diagnóstico da 

Associação Americana de Psiquiatria, teve a sua quinta edição lançada no Congresso de Psiquiatria, ocorrido 

em São Francisco, em maio de 2013. Esse manual será utilizado nessa dissertação para os critérios de 

diagnóstico do TDAH.    
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              Constata-se que após várias alterações na nomenclatura encontrada na literatura, o 

conceito formou-se por meio de associações científicas e, segundo a definição de Correa e 

Silva e Cabral (2017, p. 4), o TDAH é: 

 

Um transtorno neurobiológico, com grande participação genética (isto é, 

existem chances maiores de ele ser herdado), que tem início na infância e 

que pode persistir na vida adulta, comprometendo o funcionamento da 
pessoa em vários setores de sua vida, e se caracteriza por três grupos de 

alterações: hiperatividade, impulsividade e desatenção. (CORREA E 

SILVA, CABRAL, 2017, p. 4) 

 
 

A American Psychiatric Association – DSM-IV5 (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 1994) conceitua o TDAH, segundo critérios diagnósticos como um 

transtorno mental, que consiste em um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade e 

impulsividade. Estanislau e Bressan (2014, p. 423), definem como um “transtorno 

comportamental”, ou seja, a partir de uma disfunção cerebral, o indivíduo passa a apresentar 

problemas de comportamento. Souza (2005, p. 88 apud FERREIRA, ALVES, FÁVERO, 

2017, p. 3) acrescenta que é um transtorno frequente e que acomete mais meninos. 

Portanto, baseado nos conceitos expostos, conclui-se que o TDAH é, basicamente, um 

transtorno que está relacionado com o sistema nervoso central. Iniciando-se na infância, pode 

se prolongar na vida adulta, com alterações comportamentais fora do padrão aceitável na 

sociedade e que prejudica a aprendizagem em consequência dos principais sintomas 

caracterizados por falta de atenção, agitação e impulsividade.    

 

2.2 CARACTERÍSTICAS E CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO 

  

                  O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) caracteriza 

o TDAH como “[...] um transtorno do neurodesenvolvimento definido por níveis prejudiciais 

de desatenção, desorganização e/ou hiperatividade-impulsividade” (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013, p. 2). O manual ainda detalha os 18 sintomas da 

pessoa que possui o TDAH, dividindo entre desatenção e hiperatividade/impulsividade, 

conforme mostrado no Quadro 8: 

                                                
5 O DSM-IV foi utilizado nesta pesquisa para a definição do TDAH, pois apesar da atualização para o DSM-V, 

o que modifica são apenas alguns critérios de diagnóstico.     
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Quadro 8 - Lista de sintomas de desatenção e hiperatividade-impulsividade 

Dede 

Desatenção 

a) Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas 

escolares, no trabalho ou durante outras atividades. 

b) Frequentemente tem dificuldade de manter atenção em tarefas ou atividades lúdicas. 

c) Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente. 

d) Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, 

tarefas ou deveres no local de trabalho. 

e) Frequentemente tem dificuldades para organizar tarefas e atividades. 

f) Frequentemente evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço mental 

prolongado.  

g) Frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades. 

h) Com frequência é facilmente distraído por estímulos externos. 

i) Com frequência é esquecido em relação à atividades cotidianas. 

 

Hiperatividade-Impulsividade 

a) Frequentemente remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira. 

b) Frequentemente levanta da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado. 

c) Frequentemente corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado. 

d) Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente. 

e) Com frequência “não para”, agindo como se estivesse “com o motor ligado”. 

f) Frequentemente fala demais 

g) Frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída. 

h) Frequentemente tem dificuldade de esperar a vez. 

i) Frequentemente interrompe ou se intromete. 

Fonte: American Psychiatric Association (2013) 

 
 

              É importante destacar que no manual DSM-V o limite de idade foi alterado de 7 anos 

para 12 anos, pois, conforme ressaltam Barkley e Brown (2008) e Kessler et al (2006), 

através de pesquisas, que a idade de início antes dos 12 anos era aproximadamente de 95%. 

Indivíduos de até 17 anos precisam apresentar seis ou mais dos sintomas listados acima e os 

mais velhos precisam de pelo menos cinco sintomas para serem diagnosticados com TDAH.      

Conforme relatos na literatura o diagnóstico do TDAH é clínico, pois não existem 

exames que comprovem a existência da doença. Existem questionários que auxiliam no 
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diagnóstico dos sintomas. Esses questionários geralmente são aplicados aos professores e em 

lugares que a criança geralmente frequenta no dia a dia. Em consulta médica, os pais, ou 

demais pessoas que convivem com criança, são entrevistados para o entendimento do 

contexto familiar em que a criança se insere. Diante disso, são avaliados por escalas e 

gravidade dos sintomas. Após esse feedback, o médico avaliará dentro dos critérios de 

diagnóstico se a resposta se configura como positiva ou negativa. Destaca-se que esses 

critérios são de acordo com o DSM-V, conforme descritos acima.  

É importante destacar a ressalva de Larroca e Domingos (2012, p. 114), sobre os 

sintomas, pois “[...] são observados considerando-se a persistência de sua manifestação e sua 

severidade em relação aos comportamentos tipicamente observados em indivíduos de nível 

equivalente de desenvolvimento”. Existem escalas de avaliação utilizadas para auxiliar no 

diagnóstico do TDAH, porém, ainda nem todas foram validadas. Louzã Neto et al. (2010, p. 

157), especifica essas escalas no Quadro 9: 

 

:Quadro 9 - Escala para avaliação do TDAH 

Fonte: Louzã Neto et al. (2010, p. 157) 

 

Escalas comumente utilizadas na avaliação diagnóstica 

Academic Perfomance Rating Scale (APRS) (Barkley, 1990) 

ADHD Rating Scale-IV (DuPaul et al., 1998) 

Brown ADD Rating Scales for Children, Adolescents and Adults (Brown, 2001) 

Child Behavior Checklist (CBCL) 

Conners Parent Rating Scale YRevised (CPRS-R) (Conners, 1997) 

Conners Teacher Rating Scale YRevised (CTRS-R) (Conners, 1997) 

Conners Wells Adolescent Self-Report Scale (Conners; Wells, 1997) 

Home Situations Questionnaire YRevised (HSQ-R) (Barkley, 1990) 

School Situations Questionnaire YRevised (SSQ-R) (Barkley, 1990) 

Inattention/Overacttivity With Aggression (IOWA) Conners Teacher Rating Scale (Loney; Milich, 

1982) 

Swanson, Nolan and Pelham (SNAP-IV) (Swanson, 1992) 

SKAMP (Wigal et al., 1998) 

Vanderbilt ADHD Diagnostic Parent and Teacher Scales (Wolraich et al., 2003). 
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Vale salientar que há também testes aplicados para avaliar a atenção e as funções 

executivas encontrados na literatura que contribuem para o diagnóstico. No quadro a seguir, 

Ciasca et al., (2010, p. 18) apresentam os testes utilizados para essa avaliação: 

 
Quadro 10 - Relação de testes neuropsicológicos utilizados para avaliar a atenção e as funções 

executivas 

Atenção Testes 

Seletiva 

 

 

Stroop Color Word Test-SCWT 

Continuous Perfomance Test (CPT) / Testes de 

Cancelamento 

Sustentada 

 

 

 

Código-WISC-III/WAIS 

Procurar Símbolos – WISC-III 

Índices de Resistência à Distração e Velocidade de 

Processamento-WISC-III 

Alternada Trail Making Test- Parte B (TMT-B) 

Funções Executivas Testes 

Flexibilidade 

Planejamento 

Estratégias 

Memória de trabalho 

Fluência Verbal 

Inibição e conflito cognitivo 

Tomada de decisão 

Trail Making Test-Parte B (TMT-B) 

Tower of London (TOL) 

Tower of Hanoi (TOH) 

Wisconsin Card Sorting Test (WSCT) 

Dígitos (ordem indireto) WISC-III 

FAZ 

Stroop Color Word Test (SCWT) 

Iowa Gambling Test (IGT)  

Fonte: Ciasca et al. (2010, p. 18) 

 

Ressalta-se que para a eficácia do diagnóstico esses testes e escalas não são aplicados 

isoladamente e somente devem ser aplicados por médicos especialistas. É um diagnóstico que 

exige bastante cautela, portanto os testes e os instrumentos devem ser aplicados 

corretamente, pois conforme Rohde e Benczik (2010, p. 51) salientam, é de extrema 

relevância o conhecimento profundo do desenvolvimento normal de crianças e adolescentes 

para saber a diferenciação entre o normal e o patológico. 
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2.3 PREJUÍZOS NO COTIDIANO 

 

                 Diante das características apresentadas, os prejuízos podem ter efeitos na 

comunicação, no desenvolvimento cognitivo e social. Os estudos de Barkley (1997) 

evidenciam que o principal comprometimento decorrente do TDAH é o das funções 

executivas, que englobam os processos responsáveis por focalizar, direcionar, regular, 

gerenciar e integrar funções cognitivas, emoções e comportamentos. 

Diversos estudos sobre o processamento da informação abordam os processos 

cognitivos; na psicologia, por exemplo, Neves (2006, p. 41) destaca que o “[...] 

processamento da informação pesquisa a compreensão textual, conceituada como uma 

atividade cognitiva que envolve percepção, memória, inferência e dedução”. Em outra 

abordagem, Lima (2003) acrescenta que: 

 

[...] o processamento da informação estaria centrado no conhecimento 

baseado no modelo de mundo do indivíduo, seja na recuperação ou no 
processamento da informação. A informação é associada ao contexto e à 

maneira de cada indivíduo ver o mundo, consiste no somatório de diferentes 

estruturas do conhecimento. Assim, todo estágio cognitivo implica contexto, 
que é organizado pelo sistema conceitual da informação. (LIMA, 2003, p. 

81) 

 

Um dos problemas enfrentados por crianças com TDAH é a dificuldade no 

processamento sensorial, em que as sensações do corpo e do meio ambiente são reguladas e 

organizadas efetivamente para a devida integração. Esses estímulos sensoriais relacionam-se 

também à aprendizagem. Conforme Parham e Mailloux (2005 apud SHIMIZU; MIRANDA, 

2012, p. 257), o cérebro, para seu devido funcionamento, depende das informações sensoriais 

recebidas do ambiente, pois as organiza adequadamente produzindo comportamentos 

adaptados, que podem ser compreendidos como competências de aprendizagem.  

Dessa forma, a aprendizagem é entendida como processo de troca de informações 

entre o meio ambiente e as estruturas mentais. Portanto, a partir dessas análises, podem ser 

ponderados alguns pontos que prejudicam o desenvolvimento de algumas atividades no 

cotidiano, como a organização do raciocínio, resolução de problemas, planejamento das 

tarefas, autocontrole e outras responsabilidades relacionadas ao cotidiano. Percebe-se, assim, 

que tais adversidades impactam negativamente na vida da criança, no que diz respeito ao 

convívio social nos ambientes em que frequenta, acarretando estresse, baixa autoestima e o 

risco de aparecimento de outras doenças psíquicas junto ao transtorno. No quadro 11 

apresentam-se os subdomínios das funções executivas e os possíveis déficits associados 
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conforme cartilha elaborada com o apoio da Novartis Biociências e utilizada pela Associação 

Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA): 

 

Quadro 11 - Subdomínios das funções executivas e os possíveis déficits associados 

Função Executiva Possíveis déficits associados 

Controle da atenção Impulsividade, falta de autocontrole, dificuldades para completar 

tarefas, cometimento de erros de procedimento que não consegue 

corrigir, responder inapropriadamente ao ambiente. 

Processamento da 

Informação 

Respostas lentificadas (leva mais tempo para compreender o que é 

pedido e para realizar tarefas), hesitação nas respostas, tempo de 

reação lento. 

Flexibilidade 

cognitiva 

Rigidez no raciocínio e nos procedimentos (faz as coisas sempre da 

mesma forma, repetindo erros cometidos anteriormente), 

dificuldade com mudanças de regras, de tarefas e de ambientes. 

Estabelecimento de 

objetivos 

Poucas habilidades de resolução de problemas, planejamento 

inadequado, desorganização, dificuldades para estabelecer e seguir 

estratégias eficientes, déficit no raciocínio abstrato. 

Memória operacional Dificuldade tanto no processo de codificação, armazenamento e 

evocação, dificultando o aprendizado de novas informações e de 

lembrar das ações a serem realizadas no dia a dia. 

Controle inibitório Dificuldade para inibir comportamentos inadequados e que possam 

interferir na realização das atividades. 

Fonte: Associação Brasileira do Déficit de Atenção 

 

Soma-se a isso outra competência comprometida por conta dos sintomas 

apresentados, a habilidade social, ou seja, as crianças com TDAH, geralmente, não 

conseguem participar de atividades em grupo por dificuldades de aceitar regras. Tal 

dificuldade acarreta no seu isolamento. 

 

2.4 TRATAMENTO 

 

O tratamento geralmente inclui medicação e terapia cognitivo-comportamental 

(TCC), a fim de amenizar os sintomas e proporcionar maior qualidade de vida no que tange à 

melhora do comportamento no convívio familiar, escolar e social. Munhoz (2011), destaca 

dois olhares terapêuticos: de um lado sob a ótica da terapia cognitivo-comportamental, 

baseada na reeducação comportamental, utilizando-se de medicamentos e neuropsiquiatria; e 
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do outro lado tem-se a ótica das linhas compreensivas e a psicanálise que observam não só os 

comportamentos, mas também as particularidades dos indivíduos, os fatores externos, como 

família e cultura diversificada.  

Cordioli et al. (2015, p. 573) ressaltam que a terapia cognitivo-comportamental em 

conjunto com o uso da medicação é o mais eficaz. Portanto, o tratamento adequado envolve 

não somente uma equipe multidisciplinar, com a participação de profissionais da área da 

educação, saúde e psicologia, mas inclui também o envolvimento dos próprios familiares 

dando suporte terapêutico.   

Na literatura observam-se alguns programas e técnicas de tratamento utilizadas pelas 

TCCs. Conforme destacam Daou e Pergher (2015, p. 46), esses programas são “[...] focados 

no desenvolvimento da psicoeducação, autoavaliação, diálogo interno e controle de 

contingências”. Salienta-se que essas técnicas não serão aprofundadas nesse estudo. Porém, é 

importante destacar uma contribuição no tratamento do TDAH, sob o viés psicológico, a 

associação com atividades físicas. Primeiro, é necessário que a criança escolha a atividade 

que mais se identifica e, em segundo lugar, é importante mostrar a ela que a lição que se tira 

é a dedicação e o esforço empreendido para alcançar um objetivo. 

Os benefícios da prática esportiva são relevantes, uma vez que proporciona 

motivação, apresenta evolução na autoestima, na autoconfiança, no planejamento de metas, 

auxilia no controle das emoções, melhora na atenção e tomada de decisão. De acordo com o 

Winnick (2004 apud DAOU; PERGHER, 2015, p. 48), as estratégias para as crianças com 

TDAH devem ser baseadas na autoinstrução, incentivo do planejamento motor e na 

focalização dos jogos cooperativos. McAuley (2001 apud DAOU; PERGHER, 2015, p. 48), 

acrescenta que a prática esportiva é “[...] altamente benéfica para a construção e consolidação 

do autoconceito, percepção de competência e autoeficácia”. 

  Dentro desse contexto destacam-se os jogos como importante instrumento no 

tratamento de crianças com TDAH. Shives (2007 apud TINTORI; BAST; PITTA, 2010, p. 

227), reforça isso ao afirmar que:  

 

O caráter lúdico dos jogos permite o desenvolvimento de boa relação 
interpessoal entre terapeuta-criança e criança-criança, contribuindo para que 

habilidades motoras, cognitivas, sociais e acadêmicas, muitas vezes 

deficitárias, sejam desenvolvidas mediante um ambiente reforçador. 
 

 

O jogo é um recurso que o terapeuta utiliza para avaliar a criança, pois durante a 

execução do jogo a criança é observada pelo profissional que descreve seu desenvolvimento 
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quanto aos aspectos de atenção, das estratégias realizadas e da impulsividade. As regras 

contidas no jogo também são um meio de se avaliar a criança, pois durante a execução é 

importante verificar se segue as instruções corretamente conforme demandadas. Outra 

questão que o profissional pode trabalhar com o jogo é a frustração, mostrar para a criança as 

dificuldades e os desafios enfrentados durante a partida, ajudar na superação das mesmas e 

explicar que perder faz parte do processo. Essas questões auxiliam a criança nas resoluções 

de conflitos eventuais e promove a superação das dificuldades. 

Nessa perspectiva pode-se concluir que o jogo é um recurso usado na terapia para 

avaliação do comportamento da criança e, além disso, auxilia no desenvolvimento de 

habilidades. Dessa forma, entende-se que a questão comportamental reflete nos resultados 

dos jogos, pois se a criança não prestar atenção ou for impulsiva em determinada partida do 

jogo corre o risco de perder, por isso, esses déficits relacionados ao TDAH são trabalhados 

pelo terapeuta e o jogo auxilia nesse processo contribuindo para a melhora em determinados 

aspectos. 

 

2.5 TDAH E A APRENDIZAGEM NA ESCOLA  

 

Dentre as necessidades acerca da educação especial presentes na escola, o 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) está cada vez mais frequente. Sua 

característica mais marcante é a dificuldade de aprendizagem. De acordo com Espanha (2010, 

p. 35): 

A aprendizagem é um processo individual, em que a atenção é uma função 

cognitiva importantíssima para o processamento da informação e 

compreensão. Para que se inicie um processo de aprendizagem é necessário 

o sujeito tenha a capacidade de selecionar, sustentar e alternar estímulos 
externos.   

 
 

Segundo Bessa (2008), o processo de aprender envolve a aquisição de novos 

conteúdos por meio da troca entre o sujeito e o ambiente e ainda acrescenta que envolve 

quatro elementos: a memória definida como a capacidade de armazenamento de informações 

no cérebro e recuperar aquilo que foi armazenado; a atenção que envolve a concentração a 

partir de estímulos internos e/ou externos; o interesse, onde existe uma relação entre o sujeito 

e o objeto, ocorrendo uma atração do sujeito pelo objeto por meio de estímulo produzido pelo 

mesmo; a inteligência onde o sujeito tem facilidade de aprender as informações que lhes são 

transmitidas. 
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Portanto depreende-se disso que a aprendizagem é um processo inerente ao ser 

humano, ou seja, há uma relação intrínseca onde a atenção e o interesse são premissas básicas 

para que ocorra esse processo. O aluno com TDAH apresenta déficit de atenção, portanto no 

âmbito escolar compromete o seu rendimento. Diante disso, constata a necessidade de 

intervenção dos educadores como adotar diferentes estratégias para que possam proporcionar 

ao aluno uma melhor adaptação no contexto escolar.  

Fernández (2001, p. 43) traz um outro conceito sobre a aprendizagem:  

 

A aprendizagem é um trabalho de reconstrução e apropriação de 

conhecimentos a partir da informação trazida por outro e significada do 

saber. Essa construção de conhecimento, por sua vez, constrói o próprio 
sujeito como pensante e desejante, autor de sua história.  

 

Extrai-se desse entendimento que a aprendizagem envolve a motivação, ou seja, a 

vontade de aprender. Nesse sentido, acredita-se que os educadores devem oferecer espaços 

onde o sujeito possa aprender com motivação construindo seu conhecimento. Dessa forma, 

acredita-se que os jogos educacionais podem ser uma forma de despertar interesse no aluno e 

motivá-lo a aprender, pois oferece oportunidade de experimentar, explorar e vivenciar 

situações espontâneas. São destacados por Mezzomo (2010, p. 26) alguns manejos utilizados 

pensando em atender as necessidades educacionais desses alunos: 

 

 O trabalho em grupo é uma maneira de favorecer a interação entre 

alunos e a mediação entre aprendizagens diferentes pode favorecer 
a construção do conhecimento. 

 Utilizar recursos pedagógicos que valorizem aspectos lúdicos, a 

criatividade e o desenvolvimento de estratégias de lógica e 

pensamento. 

 Toda aprendizagem deve ser coerente com o nível de 

desenvolvimento do aluno, ou seja, desenvolver atividades 
cognitivas que desenvolvam as funções mentais e a capacidade do 

potencial do aluno. 

 Motivar os alunos a fazer escolhas é possibilitar que novos esquemas 

mentais sejam desenvolvidos. Ouvir preferências e interesses, 
estimular a autonomia, oferecer espaços para troca de experiências, 

busca de informações, discussão de soluções para problemas 

favorecendo o desenvolvimento das funções mentais. 

 Priorizar o desenvolvimento dos processos mentais dos alunos, 

oportunizando atividades para desenvolver atenção, memória, 

raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem. 

 Desenvolver atividades da vida diária que envolvam a rotina escolar. 

 Promover atividades, por meio de técnicas de enriquecimento para o 

desenvolvimento da aprendizagem.  
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Assim, é importante destacar o papel do educador, pois ele vai auxiliar o aluno a 

desenvolver o seu potencial dentro de suas condições com atividades planejadas que 

promovem a aprendizagem. Portanto, nessa perspectiva, o educador assume a função de 

mediador para atender as necessidades dos alunos. Para Vygotsky (1991), o papel da 

mediação é muito importante e necessário, pois somente com o fortalecimento das trocas e 

estabelecimento de relações é possível contribuir efetivamente para o desenvolvimento do 

aluno. 

É interessante destacar nessa abordagem, o conceito de mediação de Costa (2006, p. 

235) que remete à questão da intervenção, mas alerta que “[...] essa intervenção deve 

possibilitar trocas do indivíduo com o objeto de conhecimento, deve possibilitar ao indivíduo 

agir sobre o objeto de conhecimento, qualquer que seja sua natureza, explorando sua 

constituição física”.    

Sendo assim, Costa (2006, p. 236) salienta que o mediador precisa conhecer as 

necessidades do aluno, enquanto sujeito do processo, a fim de promover o desenvolvimento 

cognitivo. Portanto entende-se que o mediador deve desenvolver atividades que estimulem ao 

aluno na busca pelo conhecimento com quaisquer ferramentas ou suporte que forneça essa 

possibilidade.  

Porém a busca pelo conhecimento envolve primeiro ter a necessidade, o desejo e os 

questionamentos por parte do aluno, pois ele mesmo buscará as respostas que contribuirão na 

construção de seu conhecimento. O aluno, ao construir seu conhecimento, naturalmente vai 

construir seus argumentos e nesse momento é importante o acesso as diferentes fontes de 

informação que provavelmente o ajudarão a responder sua necessidade informacional. Nesse 

contexto o papel do mediador se faz necessário, pois, segundo Feuerstein (2014), este ajudará 

o aluno a selecionar as informações necessárias e além disso dará condições ao aluno de 

“aprender a aprender”, possibilitando-o a análise, a compreensão e reflexão.  

 Nesse entendimento o mediador tem a função de conduzir o aluno na utilização da 

informação. Essa mediação voltada para o uso da informação se torna um facilitador tanto 

para o acesso quanto para o uso consciente e crítico das informações.   

Esses procedimentos podem ser aplicados ao jogo educacional e o papel do mediador 

no momento do jogo que, segundo Grando (2000), é proporcionar a aprendizagem por meio 

da construção do conceito auxiliando a pensar sobre o jogo e sobre as possíveis jogadas, por 

isso, é importante que o aluno estabeleça um plano de ação antes de iniciar o jogo, pois o 

ajudará na compreensão dos conceitos, na análise do contexto e na elaboração de estratégias 
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para a posterior resolução da atividade proposta. Cabral (2006, p. 29), reforça a importância 

da mediação ao afirmar que: 

Partindo do princípio que as crianças pensam de maneira diferente dos 

adultos e que nosso objetivo não é ensiná-las a jogar, devemos acompanhar a 
maneira como as crianças jogam, sendo observadores atentos, interferindo 

para colocar questões interessantes, mas sem perturbar a dinâmica dos 

grupos, para a partir disso, auxiliá-las a construir regras e a pensar de modo 
que elas entendam. 

 

Dessa forma, compreende-se que o mediador ao mesmo tempo que observa e organiza 

o jogo não pode interferir muito nas jogadas, será apenas o elo entre o aluno e o 

conhecimento. Diante disso, o mediador observa o desenvolvimento do indivíduo e a sua 

maneira de adquirir novos conhecimentos. Portanto, ao mediador cabe orientar os alunos 

justamente naquilo que necessitem de auxílio. Vygotsky (1991), salienta que por meio da 

mediação é possível contribuir no processo de aprendizagem do aluno e destaca o jogo como 

instrumento de aprendizagem. 

Na mediação é interessante trabalhar com a percepção, atenção, memória e funções 

executivas do aluno, pois por meio desses recursos cognitivos o aluno consegue se organizar, 

planejar e estabelecer estratégias para as jogadas ou realizar alguma atividade. Assim, se dá a 

devida importância ao mediador, pois este precisa estimular o aluno a buscar respostas para as 

questões apresentadas em um jogo 

Considerando esses aspectos, pode-se estabelecer uma relação entre o jogo e a 

aprendizagem, pois além de proporcionar momentos de lazer e interações sociais, o aluno 

utiliza-se de recursos cognitivos para desempenhar uma tarefa. Tintori, Bast e Pitta (2010, p. 

229) afirmam que:  

Os temas e assuntos abordados no jogo podem propiciar à criança o 
aprendizado de conteúdos abstratos e de entrar em contato como novo 

conhecimento, desenvolvendo o repertório cognitivo e acadêmico. O jogo 

também pode aproximar a criança de conteúdos escolares (matemática, 
história, geografia, português) ao ser apresentado com níveis graduais de 

dificuldade.  

 

 

Assim, percebe-se, que o jogo possibilita ao aluno a aprendizagem de conteúdos 

disciplinares por meio da mediação que o incentiva a buscar resoluções nas atividades 

propostas. Dessa forma a aprendizagem dos conteúdos disciplinares pode ser feito de maneira 

desafiadora e prazerosa possibilitando o aluno a construir novos conhecimentos e o emprego 

de habilidades.    
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3 COMPETÊNCIA: ENTRE A EDUCAÇÃO E A INFORMAÇÃO 

 

Nessa seção será conceituado o termo competência em sua essência, no sentido 

linguístico. Destaca-se o conceito de competência de Le Bortef (2003, 2006), Fleury e Fleury 

(2001), Costa (2005) e Perrenoud (1999, 2000), este último, traz grandes contribuições da 

área da educação. Após isso, será abordado o conceito de competência sob a ótica da Ciência 

da Informação. Para o conceito de competência informacional serão usados os autores como 

Campello (2003, 2005, 2006), Dudziak (2001, 2003, 2008), Vitorino e Piantola (2009, 2011), 

Belluzzo (2005, 2013, 2014, 2015, 2018), Gasque (2010, 2012, 2013, 2016). Foram 

pesquisados também modelos e padrões relacionados ao desenvolvimento da competência 

informacional para auxiliar no percurso metodológico.    

Em sua origem, o termo competência, segundo Le Bortef (2003, p. 52), vem do latim 

competens: “[...] o que vai com o que é adaptado a”. Sargis (2002, p. 6 apud FARIAS; 

VITORINO 2009, p. 4) aponta que a competência é a “[...] capacidade de mobilizar um 

conjunto de recursos, com o objetivo de realizar uma atividade”. Esse conceito aparece em 

diversas áreas como Administração, Educação, Psicologia, Ciência da Informação etc. É um 

tema recente que vem sendo ampliado, discutido, aplicado e avaliado nessas áreas, porém 

cada uma com consensos distintos.  

A dimensão do conceito foi se tornando abrangente decorrente das demandas da 

sociedade moderna. Cada vez mais a sociedade exige que as pessoas saibam utilizar as 

informações disponíveis de forma eficaz, pois quanto mais habilidades a pessoa tiver, mais 

competente será. Nesse contexto, seria interessante primeiro buscar a compreensão do 

conceito de competência no sentido mais amplo. De acordo com Fleury e Fleury (2001, p. 

184), a competência é utilizada para designar uma pessoa qualificada para realizar alguma 

coisa.  Ainda de acordo com os autores, o início do debate do conceito foi em 1973, quando 

McClelland publicou o artigo Testing for Competence rather than intelligence.  

Le Bortef (2006, p. 61), esclarece que uma pessoa competente é aquela que sabe 

manusear um conjunto de recursos que dispõe (conhecimentos, qualidades, rede de recursos) 

para executar atividades profissionais segundo as exigências requeridas para a produção de 

resultados e desenvolvimento de serviços e produtos alcançando a satisfação nos critérios de 

desempenho. Podem-se observar três aspectos interessantes no trabalho deste autor, a saber: a 

competência não está ligada somente em ter conhecimento, pois mesmo que o trabalhador 

possua ferramentas, ele precisa saber manusear e utilizar em momentos adequados; a 

competência é ocasional, já que somente é usada quando requerida em um contexto 



39 

 

 

específico; e, além disso, não é apenas um construto operatório, mas para adquiri-la é 

necessário perpassar por uma série de valores e padrões que são socialmente compartilhados. 

Portanto nota-se que há distinção entre informação e conhecimento e destaca-se, como 

exemplo, um Plano de Voo onde contém informações específicas relacionadas ao voo 

planejado e fornecidas aos órgãos que operacionalizam o serviço aéreo. Ao entregar o Plano 

de Voo a uma pessoa que não sabe conduzir o avião, evidentemente não terá a competência 

necessária ou seja não terá o conhecimento. Assim, entende-se que a habilidade de conduzir 

o avião é o conhecimento. Portanto não é o simples fato de ter as informações disponíveis 

que a pessoa detém de conhecimento necessário.  

Nesse entendimento, Silva (1999, p. 60 apud FARIAS; VITORINO, 2009, p. 5) 

acrescenta que “[...] as competências são capacidades de natureza cognitivas, sócio-afetiva 

[sic] e psicomotora que se expressam, de forma articulada, em ações profissionais, influindo, 

de forma significativa, na obtenção de resultados distintivos de qualidade”. 

No âmbito educacional o conceito de competência foi instituído na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, n⁰ 9.394/96 em consonância com o art. 9, IV, “[...] estabelecer, 

em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e 

diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os 

currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum”. 

Portanto a ideia era reestruturar a educação e incluir no currículo escolar o desenvolvimento 

de competências. Notava-se a necessidade dessa reformulação, pois à medida que o mercado 

profissional exigiria pessoas mais qualificadas, evidentemente essa reforma precisava ser 

desde a educação enfatizando na formação geral do aluno.  

Portanto o olhar sob o desenvolvimento de competências é para que esses alunos ao 

ingressarem no mercado de trabalho possam assimilar informações e aplicá-las em contextos 

pertinentes.  Gentile e Bencini (2000, p. 1), corroboram com isso ao afirmar que “[...] 

reformar a educação era uma prioridade mundial e as competências seriam o único caminho 

para oferecer de fato, uma educação para todos”. Essa ênfase pode ser atribuída a visão de 

Perrenoud (1999) que defendia não somente a transmissão de conhecimentos, mas também a 

aplicação de conhecimentos em uma situação prática.  

Perrenoud (2000, p. 1), define que a competência é a “[…] faculdade de mobilizar um 

conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações, etc) para solucionar com 

pertinência e eficácia uma série de situações”. Estão ligadas a contextos culturais, 

profissionais e condições sociais. Dessa forma, entende-se que a competência se relaciona à 

aptidão do indivíduo aplicar os conhecimentos adquiridos frente a situações novas e 
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desafiadoras exigindo uma solução rápida e eficaz. Costa (2005, p. 53), conclui que a noção 

de competência está associada ao valor de uso de cada conhecimento. Importante ressaltar 

que o aluno é o protagonista no desenvolvimento de competências, com isso ele deve aplicar 

o seu saber, ou seja, o que ele aprendeu nas práticas sociais.  

Portanto, compreende-se que a abordagem por competências traz benefícios tanto aos 

alunos quanto aos professores, pois traz motivação e integração maior entre eles. Conforme é 

destacado por Perrenoud (2001, 2005 apud DIAS, 2010, p. 76), o “[...] estudante terá que se 

envolver, terá que se entusiasmar com as aprendizagens a realizar e o docente é o fiador de 

saberes, incentivador de projetos, gestor de heterogeneidade”.   

A partir desse conceito, será feita uma pesquisa de como ele é compreendido e 

aplicado na área da Ciência da Informação. 

 

3.1 CONCEITO DE COMPETÊNCIA INFORMACIONAL 

 

Nos estudos da Ciência da Informação há uma abordagem cognitivista, onde é 

explorado acerca do processamento da informação. Destaca-se, assim, a citação de Martins 

(2008, p. 78), quando afirma que “[...] o conhecimento se dá quando uma informação é 

percebida e processada, alterando os estados mentais do indivíduo”. Brookes (1980 apud 

MARTINS, 2008, p. 79), estabeleceu uma teoria entre conhecimento e informação, em que 

“[...] as estruturas de conhecimento são modificadas para novas estruturas por meio da 

informação [...]”, ou seja, através das interações sociais, o “objeto informacional” pode ser 

inserido dentro do bloco de conhecimento estruturado no cérebro do indivíduo. Dessa forma, 

Martins (2008, p. 80), compara “[...] a mente humana com a máquina de processadora de 

informação e o sujeito com um recipiente”. Belkin e Robertson (1976 apud MARTINS, 

2008, p. 80), nessa teoria ressaltam que a “[...] informação é tudo aquilo que muda ou 

transforma estruturas de conhecimento”. 

Tais teorias podem ser analisadas a luz dos estudos de Jean Piaget (1978), teórico da 

Educação que desenvolveu trabalhos sobre a aprendizagem da criança e sua evolução 

cognitiva. O objetivo é compreender como a teoria de Piaget contribuiu para o 

desenvolvimento cognitivo da criança. Basicamente, sua teoria baseou-se nas representações 

mentais relacionadas com o mundo, ou seja, a criança desde o seu nascimento até a 

adolescência passa por mudanças de forma ordenada e previsível.  

Para esclarecer sobre essas mudanças primeiro menciona-se sobre esquemas 

estruturados onde o conhecimento é cumulativo, ou seja, está em constante transformação 
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pelo sujeito onde por meio de suas ações mentais e físicas constrói conhecimentos 

indispensáveis na sua adaptação ao meio. Portanto o meio social influencia nas percepções e 

sensações contribuindo na formação de um novo conhecimento, porém, em algumas 

situações, isso pode se tornar limitado devido a evolução do organismo.   

Piaget (1969), menciona ainda duas funções fundamentais nos sujeitos que 

influenciam no equilíbrio mental: assimilação e acomodação. A assimilação pode ser vista 

como uma internalização das informações que decorrem das experiências nas estruturas do 

sujeito, ou seja, o sujeito adapta-se ao meio na busca por sobrevivência e logo modifica esse 

meio adaptando as suas necessidades e concomitantemente modifica-se conforme interage 

com o ambiente. Assim Piaget (1969, p. 95-96) explica: 

 

[...] toda conduta é uma assimilação do dado a esquemas anteriores 

(assimilação a esquemas hereditários em graus diversos de profundidade) e 
toda conduta é, ao mesmo tempo, acomodação destes esquemas a situação 

atual. Daí resulta que a teoria do desenvolvimento apela, necessariamente, 

para a noção de equilíbrio entre os fatores internos e externos ou, mais em 

geral, entre a assimilação e a acomodação.  
 
 

No que condiz a acomodação o autor elucida que nela há uma modificação constante 

das estruturas cognitivas do sujeito, ou seja, origina-se novos esquemas pois por meio dela 

reorganiza-se as ideias, buscando adquirir as habilidades e mudando as estratégias se 

necessário para adaptar-se ao meio. Dessa forma, compreende-se que o sujeito inserido no 

meio sempre busca organizar seu pensamento e adaptar-se às situações e objetos externos que 

fazem parte desse meio, assimilando e acomodando concomitantemente em sua estrutura 

cognitiva na busca de um equilíbrio, contribuindo para o seu desenvolvimento.  

Outro teórico da educação abordado nessa relação é Vygotsky (1978), que também 

contribuiu nos estudos da aprendizagem da criança. Para ele a aprendizagem é baseada nas 

relações interpessoais, portanto, a obtenção de conhecimentos da criança se concretiza 

quando há interação com os adultos. Assim, Vygotsky (1978, p. 57) esclarece:  

 

Cada função no desenvolvimento cultural de uma criança aparece duas 
vezes: primeiro no nível social e mais tarde, no nível individual, primeiro 

entre pessoas (interpsicológico) e depois dentro da criança 

(intrapsicológico). Isso se aplica igualmente a toda atenção voluntária, à 

memória, à formação de conceitos. Todas as ações mentais superiores se 
originam como relações reais entre pessoas.    
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Desse entendimento decorre que o desenvolvimento da criança apresenta uma 

concepção biológica, onde a aprendizagem se concretiza por meio das relações sociais e 

culturais. Vygotsky (1978), considera que esse desenvolvimento da criança com o meio não 

ocorre de forma direta, mas é por meio da utilização de símbolos, onde a linguagem assume 

uma função primordial para a interação social. Assim, o autor destaca que há três níveis de 

desenvolvimento na criança: nível de desenvolvimento real, onde a criança consegue realizar 

a atividade sozinha sem ajuda de alguém; nível de desenvolvimento potencial onde uma 

criança pede ajuda de um adulto para desempenhar uma atividade; nível de desenvolvimento 

proximal, é uma zona que fica entre os níveis anteriores que está em transformação, hoje a 

criança pede ajuda mas amanhã ela já faz sozinha alcançando assim o nível de 

desenvolvimento real.  

Nessa percepção, entende-se que os estudos da educação, especialmente a abordagem 

cognitiva, estão relacionados com a competência informacional e associados a questões de 

aprendizagem. Segundo Campello (2003, p. 30), o termo competência informacional, foi 

utilizado como Information Literacy, nos EUA, em 1974, por Paul Zurkowsky. Decorrente 

do aumento do uso das tecnologias de comunicação e informação, o conceito foi se tornando 

abrangente e destacando-se como uma necessidade de habilitar o indivíduo para o uso da 

informação a fim de tomar decisões com vistas à responsabilidade social.    

Belluzzo (2018), usa o termo Information Literacy e ratifica esse surgimento na 

mesma data referida e relaciona o termo com a explosão informacional6 que 

consequentemente refletiu-se na realidade não só das instituições que lidam com dados, 

informação e conhecimento, mas recaiu também nos profissionais que manuseiam as 

informações, bem como nos cidadãos comuns, que necessitam ter competências e atitudes 

que saibam buscar, acessar, avaliar, selecionar, recuperar, usar e reusar em busca de novos 

conhecimentos e aplicá-los em um contexto social. Nesse cenário, justifica-se a necessidade 

da discussão do termo na medida em que a sociedade exige do indivíduo a aquisição das 

competências informacionais para aplicá-las de forma sábia nas situações diárias.  

Santos (2017), salienta que falta consenso para traduzir o termo, mas em sua 

concepção o uso do termo competência informacional possui um significado atrelado ao 

domínio do recurso informação, sendo amplamente aceito e analisado no mercado de 

trabalho e ainda está ligado ao Movimento Norte-Americano de Information Literacy. Porém 

                                                
6 Segundo Bush (apud SARACEVIC, 1996, p. 42) o problema da explosão informacional era o “irreprimível 

crescimento exponencial da informação e seus registros, particularmente em ciência e tecnologia”. 
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através de estudo bibliométrico realizado por esse autor foi constatado que apesar do uso dos 

termos serem relacionados aos benefícios do uso adequado das informações, ainda assim, as 

variações do termo adotadas no movimento Information Literacy aqui no Brasil não devem 

ser entendidas como sinônimos e devem ser usadas com cautela para determinada pesquisa. 

No Brasil, o termo ainda em construção, foi traduzido por Caregnato (2000, p. 50, 

grifo nosso) como alfabetização informacional. Surgiram outras traduções conforme 

Campello (2003, p. 28), expõe: competência informacional, competência em informação, 

habilidade informacional, letramento e fluência informacional. Dentre esses termos, é 

importante ressaltar que há predominância maior em competência em informação, conforme 

demonstrado por Dudziak (2003), Farias (2015) e Belluzzo (2014). Porém, o termo adotado 

para a presente pesquisa é competência informacional, conforme Vitorino e Piantola (2009, 

p. 132) adotam o termo em seu trabalho por considerarem ser mais adequado ao tratamento 

do tema.  

Nesse contexto, é necessário ressaltar a observação de Gasque (2010) que salienta em 

relação aos termos letramento e alfabetização, apesar de integrarem o mesmo processo, não 

devem ser confundidos. Gasque (2013, p. 5-6), observa na entrevista publicada em seu artigo 

Competência em Informação: conceitos, características e desafios as principais diferenças 

entre os conceitos: 

 

Letramento informacional: processo de aprendizagem voltado para o 

desenvolvimento de competências para buscar e usar a informação na 
resolução de problemas ou tomada de decisões. O letramento informacional 

é um processo investigativo que propicia o aprendizado ativo, independente 

e contextualizado; o pensamento reflexivo e o aprender a aprender ao longo 

da vida. Pessoas letradas têm capacidade de tomar melhores decisões por 
saberem selecionar e avaliar as informações e transformá-las em 

conhecimento aplicável. 

Alfabetização informacional: refere-se à primeira etapa do letramento 
informacional, isto é, abrange os contatos iniciais com as ferramentas, 

produtos e serviços informacionais. Nessa etapa, o indivíduo desenvolve 

noções, por exemplo, sobre a organização de dicionários e enciclopédias, de 
como as obras são produzidas, da organização da biblioteca e dos 

significados do número de chamada, classificação, índice, sumário, autoria, 

bem como o domínio das funções básicas do computador – uso do teclado, 

habilidade motora para usar o mouse, dentre outros. O ideal é que a 
alfabetização informacional se inicie na educação infantil. 

Competência informacional refere-se à capacidade do aprendiz de mobilizar 

o próprio conhecimento que o ajuda a agir em determinada situação. Ao 
longo do processo de letramento informacional, os aprendizes desenvolvem 

competências para identificar a necessidade de informação, avaliá-la, buscá-

la e usá-la eficaz e eficientemente, considerando os aspectos éticos, legais e 
econômicos.  
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Habilidade informacional: realização de cada ação específica e necessária 

para alcançar determinada competência. Para o aprendiz ser competente em 

identificar as próprias necessidades de informação, por exemplo, é 
necessário desenvolver habilidades de formular questões sobre o que deseja 

pesquisar, explorar fontes gerais de informação para ampliar o 

conhecimento sobre o assunto, delimitar o foco, identificar palavras-chave 

que descrevem a necessidade de informação, dentre outras. (GASQUE, 
2013, p. 5-6) 

 

E ainda acrescenta que: 

 

As habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao plano 
imediato do ‘saber-fazer’. Por meio das ações e operações, as habilidades 

aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando nova reorganização das 

competências. Se a competência a ser desenvolvida vincula-se ao acesso 
efetivo e eficiente da informação, as habilidades prováveis seriam, por 

exemplo, selecionar os métodos mais apropriados de pesquisas ou sistemas 

de recuperação para acessar a informação necessária, planejar estratégias de 
busca de informação, recuperar dados em sistemas de informação. 

(GASQUE, 2010, p. 87) 

   

 

Vitorino e Piantola (2011, p. 102-106), citam 4 dimensões sobre a competência 

informacional: técnica, estética, ética e política que juntas formam a competência 

informacional.  

A dimensão técnica, segundo os autores, está ligada a habilidade, ou seja, a uma 

atividade eminentemente prática, refere-se à ação do indivíduo no contexto informacional, 

tem caráter objetivo refletindo no dia a dia. Os autores ressaltam ainda que a maioria das 

definições sobre competência informacional se fundamentam nessa técnica.  

A segunda dimensão está relacionada com a experiência do indivíduo ao lidar com a 

informação, como ele se expressa e age a respeito dela no contexto social a partir da 

criatividade e da imaginação, portanto está relacionada da maneira como o indivíduo recebe e 

transmite a informação e isso se caracteriza como único e subjetivo.  

A terceira dimensão refere-se a uma postura ética ou crítica diante do uso da 

informação de acordo com o bem comum no contexto social. Os autores pontuam que inclui 

questões como “[...] propriedade intelectual, direitos autorais, acesso à informação e 

preservação da memória do mundo”. A última dimensão se enquadra na visão política, 

Andersen (2006, p. 215 apud Vitorino; Piantola, 2011, p. 107) afirma que: 

[...] a competência informacional não é uma habilidade neutra, mas uma 

capacidade altamente sociopolítica: ‘tornar-se ou ser uma pessoa 

competente em informação não significa seguir normas ou ser avaliado por 
alguém, mas ser capaz de agir discursivamente em uma sociedade 

configurada e mediada pelo discurso’.  
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Nota-se que os estudos sobre a competência informacional não cessam, é um conceito 

dinâmico como define Vitorino (2009, p. 134, grifo nosso). Dudziak (2003), levanta 

diferentes concepções do termo, primeiro a partir da concepção da informação voltada para 

tecnologia, ou seja, visando o aprendizado em busca e uso das informações em ambientes 

eletrônicos, que muitas vezes carecem de uma análise crítica; a segunda concepção é 

cognitiva voltada para a construção do conhecimento que envolve a mente do ser humano, 

entender como ele processa a informação, onde o cerne está no indivíduo. Nesse quesito, é 

preciso compreender como as pessoas buscam sentido para seus questionamentos e 

pesquisas, a partir de suas habilidades e conhecimentos. A última concepção é o nível da 

inteligência, com ênfase no aprendizado ao longo da vida, ou seja, relaciona-se à 

aprendizagem incluindo além das habilidades e conhecimentos, a dimensão social e 

ecológica do aprendiz. Nesse contexto, é necessário também enxergar o espaço onde o 

aprendiz se expressa, aprende e a relação com o bibliotecário atuando como agente 

educacional. De acordo com a autora, para um melhor entendimento entre essas concepções 

resume-se dessa forma abaixo: 

 

Quadro 12 - Quadro comparativo entre as concepções de Competência Informacional 

Concepção da Informação Concepção Cognitiva Concepção da inteligência 

Sociedade da Informação Sociedade do Conhecimento Sociedade da Aprendizagem 

Ênfase a tecnologia e sistema 

de informação 

Ênfase a cognição do indivíduo Ênfase a dimensão social 

Uso da informação em 

ambientes eletrônicos 

Busca da informação para a 

construção do conhecimento 

Sujeito como transformador 

social (aprendizado 

independente) 

Entender o sistema de 

informação (carente de análise 

de conteúdo e pensamento 

crítico) 

Entender como o indivíduo 

processa a informação (uso, 

interpreta e busca de 

significados) 

Entender como o sujeito 

aprende (desenvolvimento de 

atitudes e valores pessoais, 

ética, autonomia, 

responsabilidade, criatividade, 

pensamento crítico e o aprender 

a aprender) 

Acesso físico a informação 

organizada 

Acesso e processos de 

compreensão da informação 

Acesso, processo e relações 

(busca de informações a partir 

do contexto social) 

Habilidades e conhecimentos Habilidades e conhecimento Habilidades, conhecimentos e 
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instrumentais (capacidade de alterar 

estruturas e criar novos 

modelos mentais) 

valores (forma de multiplicar a 

dinâmica de acesso à 

informação para a construção 

de novos conhecimentos) 

Biblioteca como suporte Biblioteca como espaço de 

aprendizado 

Biblioteca aprendente e espaço 

de expressão (instituição 

pluralista e multicultural, 

proativa e aprendente) 

Bibliotecário como 

intermediário (auxilia na 

organização e recuperação da 

informação) 

Bibliotecário como mediador 

de processos (guiar nos 

processos de busca de 

informação) 

Bibliotecário como sujeito e 

agente educacional (engajado 

em movimentos sociais, em 

cooperação com os colegas, 

docentes, administradores, 

estudantes e funcionários) 

Fonte: Adaptado de Dudziak (2001, p. 154) 

 

Dudziak (2001), ainda acrescenta que os objetivos da information literacy ou 

competência informacional é a formação de pessoas que saibam identificar suas próprias 

necessidades informacionais com o propósito de tomar decisões inteligentes, reconhecer as 

fontes de informação e manusear eficazmente os recursos, avaliar a informação de forma 

crítica, lógica e ética e as agreguem aos seus valores e conhecimentos, saber comunicar a 

informação segundo um objetivo definido, criando novas informações e ter uma visão 

dinâmica da realidade abarcando entendimentos diversos e ser aprendizes autônomos.   

Assim, a American Library Association (ALA) (1989) traz uma concepção da 

competência informacional entendida como conjunto de habilidades individuais que 

reconhecem quando as informações são necessárias e tem capacidade para localizar, avaliar e 

efetivamente usar a informação. Sabem como a informação está organizada e utilizam desses 

recursos, seja em livros, periódicos ou bases de dados online para resolver um problema ou 

tomar uma decisão.  

Já Johnston e Webber (2003, p. 336, tradução nossa), definem a competência 

informacional como “[...] a adoção de um comportamento informacional apropriado para 

identificar, mediante qualquer canal ou meio, informação adequada às necessidades, levando 

ao uso correto e ético da informação na sociedade”. Vale destacar o entendimento do autor 

que ao relacionar a competência informacional ao comportamento informacional incluem o 

uso da ética nas buscas informacionais.  
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Quanto ao comportamento informacional, Wilson (2000, p. 1, tradução nossa) ressalta 

que é “[...] todo comportamento humano relacionado às fontes e canais de informação, 

incluindo a busca ativa e passiva de informação e o uso da informação”. Já a necessidade 

informacional segundo Burnkrant (1976 apud MARTÍNEZ-SILVEIRA; ODDONE, 2007, p. 

117) é a “[...] representação cognitiva da futura conquista de um desejo”. Portanto a partir de 

uma necessidade, ou seja, de um desejo decorre o comportamento informacional ou ação da 

busca e uso da informação. Nessa compreensão a competência informacional enquadra-se na 

capacidade de utilizar as fontes de informação de forma autônoma e avaliar a informação de 

forma correta. 

Belluzzo e Feres (2015, p. 16-17) ressaltam que a competência informacional ainda 

abrange outras concepções como a “[...] digital, ênfase na tecnologia da informação e da 

comunicação; informação propriamente dita, ênfase nos processos cognitivos; social, ênfase 

na inclusão social, com visão sobre aprendizagem ao longo da vida e exercício da cidadania”.    

 

3.2 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL NO ÂMBITO EDUCACIONAL 

 

Dentre as concepções, cabe analisar a abrangência da competência informacional no 

âmbito educacional. Dudziak (2008), relata que originalmente a competência informacional, 

desenvolveu-se sob a perspectiva da educação de usuários e orientação à pesquisa 

bibliográfica. Surge, assim, uma proposta educativa quanto a aprendizagem, passando a 

enfatizar o desenvolvimento cognitivo do aluno direcionando-o para a percepção da 

importância da informação para a solução de problemas. Campello (2006), atrela o termo ao 

sentido de letramento relacionando a ações pedagógicas na escola e considera que é 

importante a criança ter o aparato informacional desde a educação básica. Nota-se isso na 

citação de Pereira (2010, p. 40) ao afirmar que: 

 

Presencia-se dessa forma, a expansão da concepção do termo information 
literacy provocada pelas práticas que evidenciavam programas de formação 

de usuários [...] evidenciava-se uma aproximação integral entre a concepção 

da Competência em informação e o currículo escolar. O intuito era 

estabelecer uma relação harmoniosa entre o background de informação dos 
educandos, dando ênfase à construção de conhecimento por meio da 

problematização de todas as coisas, instigando a pesquisa e investigação 

permanentes fomentando o uso das mais diversas fontes de informação. 
(PEREIRA, 2010, p. 40) 
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O documento publicado pela ALA (1998), Information Power, que mostra um 

conjunto de recomendações para desenvolver competências informacionais, iniciando na 

educação infantil e vai até o ensino médio. Nesse documento estão incluídas nove 

habilidades informacionais divididas em 3 grupos: o primeiro é a competência para lidar com 

informação; o segundo, informação para aprendizagem independente e o terceiro é voltado a 

informação para responsabilidade social. O quadro 13 detalha essas habilidades: 

 

Quadro 13 - O poder da informação: construindo parcerias para aprendizagem 

Nove normas para a competência informacional 

Competência informacional 

1. O aluno que tem competência informacional acessa a informação de forma eficiente e 

efetiva. 

2. O aluno que tem competência informacional avalia a informação de forma crítica e 

competente. 

3. O aluno que tem competência informacional usa a informação com precisão e com 

criatividade. 

Aprendizagem independente 

4. O aluno que tem capacidade de aprender com independência possui competência 

informacional e busca informação relacionada com os seus interesses pessoais com 

persistência. 

5. O aluno que tem capacidade de aprender com independência possui competência 

informacional e aprecia literatura e outras formas criativas de expressão da informação. 

6. O aluno que tem capacidade de aprender com independência possui competência 

informacional e se esforça para obter excelência na busca de informação e de geração de 

conhecimento. 

Responsabilidade social 

7. O aluno que contribui positivamente para a comunidade de aprendizagem e para a 

sociedade tem competência informacional e reconhece a importância da informação para a 

sociedade democrática. 

8. O aluno que contribui positivamente para a comunidade de aprendizagem e para a 

sociedade tem competência informacional e pratica o comportamento ético em relação à 

informação e à tecnologia da informação.  

9. O aluno que contribui positivamente para a comunidade de aprendizagem e para a 

sociedade informacional tem competência informacional e participa efetivamente de 

grupos, a fim de buscar e gerar informação.  

Fonte: ALA (1998, p. 1, tradução nossa) 
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Portanto entende-se que por meio do fluxo de informações o aluno é capaz de 

desenvolver competências para a construção do conhecimento, pode ser criativo encontrando 

soluções inovadoras frente aos problemas encontrados visando um aprender contínuo. Além 

disso, compreende-se pelas normas propostas pela ALA (1998) que é imprescindível ao 

aluno aprender a organizar, selecionar e avaliar a informação alcançando o pensamento 

crítico. A Association of College & Research Libraries (2000, p. 4, tradução nossa) 

acrescenta a essa ótica ao afirmar que: 

 

As competências informacionais são a base da educação continuada. Elas 

são comuns a todas as disciplinas, a todos os contextos de aprendizagem e a 

todos os níveis de educação. Permitem aos estudantes melhor aprender os 
conteúdos, desenvolver suas pesquisas, tornar-se mais autônomo e exercer 

um maior controle sobre sua própria aprendizagem. 

 
 

Na análise de Gasque (2010), o aluno constrói competências por meio do conteúdo. 

Ele faz uso do conhecimento adquirido para resolução de um problema ou tomada de 

decisão. A aplicação dos conteúdos para a busca e uso da informação levam ao 

aperfeiçoamento da produção de um texto acadêmico, elaboração e implementação de 

projetos comparação de dados para realizar bons investimentos.  

Nesse contexto, Campello (2003, p. 29) enfatiza que “[...] a biblioteca era então 

influenciada pelas teorias educacionais que privilegiavam métodos de aprendizagem 

dinâmicos e centrados no aluno [...]”. Tais fatores motivaram a atuação dos profissionais dos 

bibliotecários na função educativa e a criação de estratégias de aprendizagem. Portanto é 

fundamental que o bibliotecário também tenha essa visão pedagógica contribuindo na 

aprendizagem do aluno respeitando as necessidades específicas e o seu limite.  

Já na visão de Valentim, Jorge e Ceretta-Soria (2016, p. 215), é mais ampla e salienta 

que a “COINFO [Competência Informacional] possui uma função social importante para 

qualquer tipo de sociedade, bem como para qualquer tipo de organização e, portanto, 

extrapola os limites da biblioteca”.  

Logo, entende-se que a competência informacional, no espaço escolar, tem uma 

função educativa, pois é um importante meio que ajuda na formação do aluno quanto a 

aprendizagem independente, além disso, a competência informacional possui uma função 

social, pois também é abordada além do âmbito escolar e compreende a sociedade como um 

todo. 
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3.3 PRÁTICA DA COMPETÊNCIA INFORMACIONAL NO ÂMBITO ESCOLAR   

 

Zattar (2018), relata que a IFLA, a ALA e a Federação Brasileira de Associação de 

Bibliotecários (FEBAB) estudam sobre o tema e, através de estudos e ações, publicam 

documentos relacionados e recomendações voltados a prática da Competência Informacional 

(CoInfo) na área educativa com vistas para o desenvolvimento, inovação e inclusão social 

por meio do uso crítico, reflexivo e responsável da informação.  

Belluzzo (2018, p. 22-23) cita sobre documentos enfatizando a importância da CoInfo 

para a sociedade:   

 

 Declaração de Praga (2003) que afirma que a CoInfo é um dos 

direitos básicos da humanidade; 

 Declaração de Alexandria (2005) afirma que a CoInfo está no centro 

do aprendizado ao longo da vida;  

 Declaração de Maceió (2011) ressalta sobre a formação para o 

desenvolvimento da CoInfo no que tange as necessidades da 

sociedade da informação7 com participação dos bibliotecários, das 

escolas de Biblioteconomia e Ciências da Informação e das 
associações profissionais;  

 Manifesto de Florianópolis (2013) que destaca a importância da 

responsabilidade para a institucionalização da CoInfo tanto em 

órgãos públicos e representativos de classe como em instituições 
particulares;  

 Carta de Marília (2014) estabelece sobre a necessidade de 

implementar políticas públicas voltadas a ampliação e consolidação 

da CoInfo, bem como a ação dos centros formadores em diferentes 

áreas e contextos educacionais devem ser articuladas com a 
inserção da filosofia da CoInfo nas diretrizes curriculares e nos 

projetos pedagógicos, desenvolver mecanismos de estímulos como 

a criação de repositórios que abarquem a produção científica e 
acadêmica, criar a rede de compartilhamento de melhores práticas, 

programas de capacitação e planos de formação que contribuam 

para a promoção da inclusão social no contexto brasileiro e 
promover a divulgação e incentivo para ações estratégicas 

relacionadas à CoInfo por meio de realização de eventos e a 

recomendação do uso da sigla CoInfo.  
 
 

Vale destacar também a Proclamação de Barak Obama (2009) que pede ao povo dos 

Estados Unidos que reconheça a informação e releve a função que ela desempenha em nosso 

cotidiano e aprecie a necessidade de uma maior compreensão de seu impacto e o Final report 

                                                
7 Segundo Werthein (2000) a sociedade da informação passou a ser utilizada como substituto da sociedade pós-

industrial, tendo como insumo baratos de informação devido aos avanços tecnológicos na microeletrônica e 

telecomunicações refletindo nas relações com a economia e a sociedade. 
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of the High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation (2018) sob a égide 

da Comissão Européia que criou um grupo de Peritos de Alto Nível para combater as fake 

news e a desinformação disseminada online tendo em conta o contexto eleitoral para o 

Parlamento Europeu em maio de 20198. 

Como visto anteriormente, a competência informacional está direcionada a prática, 

pois o desenvolvimento de ações deve ser planejado em conjunto com professores e 

bibliotecários e implementada nas escolas estimulando a aprendizagem com a utilização de 

recursos que promovam essa prática.  

O manifesto da International Federation of Library Associations and Institutions 

(IFLA) recomenda que as competências informacionais devem ser essenciais para todos 

profissionais da educação ao destacar sobre a importância do desenvolvimento de atividades 

pedagógicas como, por exemplo, promoção da leitura, competências e fluência em 

informação, aprendizagem que levem ao pensamento crítico, integração das tecnologias, 

formação dos professores e valorização da literatura e da cultura. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

salienta que o desenvolvimento de competência e uso da informação no ensino e  

aprendizagem deve ser planejado em conjunto entre os bibliotecários e professores e para 

isso se faz necessário o cumprimento de alguns objetivos como a utilização dos recursos da 

biblioteca, promover o hábito da leitura nas crianças, desenvolver habilidades para avaliar e 

usar a informação em seus diversos suportes, acesso em nível global aos recursos que 

permitam aos estudantes a troca de ideias e experiências, organizar atividades de cunho 

sociocultural: 

[...] bibliotecários e professores ao trabalharem em conjunto, influenciam o 
desempenho dos estudantes para o alcance de maior nível de literacia na 

leitura e escrita, aprendizagem, resolução de problemas, uso da informação 

e das tecnologias de comunicação e informação (UNESCO, 2002, p. 2). 
 
 

Nesse planejamento é importante a utilização de fontes e recursos informacionais para 

o devido suporte a aprendizagem. Dudziak (2003, p. 32, grifo nosso) destaca o aprendizado 

baseado em recursos e enfatiza que é voltado para um aprendizado ativo, independente e 

multifacetado. Lloyd (2006, p. 571 apud VITORINO; PIANTOLA, 2009, p. 135), salienta 

que ser competente em informação “[...] consiste em um processo holístico influenciado por 

relações sociais, físicas e textuais com a informação, as quais demandam uma série de 

                                                
8 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-

disinformation 
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práticas e atestam a complexidade e a variedade das fontes de informação dentro de um 

contexto”. 

Ferreira (2017, p. 25), ressalta a importância da prática da competência informacional 

nas escolas quando diz que: 

[...] a prática da CoInfo [Competência Informacional] se apresenta como 

propulsora para uma educação transformadora e que não se resuma à técnica 

de saberes individualizados. O avanço da tecnologia, e suas implicações na 
sociedade são aspectos importantes a serem considerados na aplicação da 

CoInfo, onde se constrói uma visão holística do meio ao qual se está 

inserido, ou seja, uma educação baseada na realidade sócio cultural. 

(FERREIRA, 2017, p. 25) 
 

 

Nesse entendimento, constata-se que a inserção da prática da competência 

informacional ao contexto educacional traz benefícios no que tange a promoção da cidadania 

e aprendizado ao longo da vida centrado no aluno. Isso se comprova nos esforços dos 

teóricos de estabelecer padrões, normas, indicadores e modelos aplicados à realidade social 

visando a efetividade e eficácia das avaliações por competências.  

Diante disso, destaca-se o modelo proposto por Kuhlthau (1996) sobre 

comportamento de busca de informação com foco na aprendizagem. Campello (2006, p. 69) 

reforça isso ao destacar que o modelo Information Search Process (ISP) baseia-se na teoria 

construtivista da aprendizagem e possui três dimensões: o pensar nos tópicos envolve a 

dimensão cognitiva; os sentimentos que acompanham a evolução do pensamento envolve a 

dimensão afetiva e a busca e o uso das fontes de informação consideram-se como dimensão 

física. O modelo é composto por sete estágios: 

Estágio 1 – Início (pensar sobre a tarefa, problema ou projeto proposto e 

identificar possíveis tópicos ou questões para pesquisar, sentimento de 
incerteza);  

Estágio 2 – Seleção (escolher um tópico ou questão para explorar, 

sentimento de otimismo); 

Estágio 3 – Exploração (perceber inconsistências e incompatibilidade nas 
informações e nas ideias encontradas, sentimento de confusão); 

Estágio 4 – Formulação (formar uma perspectiva focalizada a partir da 

informação encontrada, sentimento de clareza); 
Estágio 5 – Coleta (reunir e documentar informação relacionada ao foco 

estabelecido, sentimento de confiança); 

Estágio 6 – Apresentação (relacionar e expandir a perspectiva focalizada 
para apresentar à comunidade de aprendizes, sentimento de satisfação ou 

desapontamento);  

Estágio 7 – Avaliação (refletir sobre o processo e o conteúdo da 

aprendizagem, sentimento de que desenvolveu seu próprio processo de 
busca de informação). (KUHLTHAU, 2001 apud CAMPELLO, 2006, p. 

69) 
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No entanto é preciso pontuar as ressalvas de Case e Cole (2012 apud BELLUZZO, 

2018, p. 28) quanto a busca de informações, pois afirma que é um processo dinâmico, ou 

seja, as necessidades mudam rapidamente, portanto não é recomendado assumir modelos 

simples e lineares de busca de informação. Campello (2006), salienta que nos estudos de 

Kuhlthau (2002) os alunos não seguem estes estágios linearmente, portanto é necessária uma 

mediação para possibilitar uma aprendizagem efetiva e a aquisição das competências por 

esses alunos. 

Sob esse contexto, o Colóquio de Altos Especialistas em Competência em Informação 

e Aprendizado ao Longo da Vida (High Level Colloquium on Information Literacy and 

Lifelong Learning), ocorrido em 2005, na Biblioteca de Alexandria, Egito, foram 

estabelecidas ações de recomendação voltadas ao aprendizado ao longo da vida: 

 

 É preciso preparar educadores e desenvolver profissionais 

especialistas no tema a fim de potencializar o aprendizado. Para tanto, 

torna-se necessário desenvolver programas de aprendizado e valorização do 

tema voltados a professores escolares, educadores, bibliotecários, 
acadêmicos, e agentes comunitários, entre outros. É preciso também 

fomentar a mudança de atitude entre estes profissionais, levando-os a 

desenvolver atividades para seus alunos em torno da competência 

informacional, criar materiais de apoio e modelos. 

 As decisões na esfera educacional devem ser tomadas com base nas 

evidências construídas a partir da relação entre competência 

informacional, metas educacionais e resultados específicos esperados. Para 

tanto, torna-se necessário estimular as pesquisas e atividades colaborativas 
de investigação e estudo a respeito da competência informacional entre 

entidades supranacionais tais como a UNESCO e a IFLA, e entidades 

nacionais como as agências de fomento à pesquisa e instituições 
educacionais. Além disso, é preciso encorajar pesquisas de longo prazo de 

verificação de resultados obtidos a partir da introdução de práticas de 

aprendizado e educação voltados à competência informacional.  

 As práticas pedagógicas devem ser ativas e voltadas ao aprendizado 

participativo. O cultivo de hábitos de inquirição e investigação, assim como 
a atualização constante são essenciais ao aprendizado da competência 

informacional. A adaptação dessas práticas a grupos específicos (mulheres, 

grupos especiais, comunidades indígenas, prisioneiros e imigrantes) também 
é importante, assim como o é o cultivo de valores e hábitos que envolvem 

generosidade, responsabilidade social, compartilhamento e respeito ao 

outro. 

 Ambientes educacionais devem ser estimulantes. Aqui se inclui a 

necessária infraestrutura (bibliotecas e redes de comunicação e informação), 

engajamento de lideranças, políticas de apoio, treinamento de gestores para 

a implementação de iniciativas envolvendo competência informacional e 

disseminação da cultura da informação.  

 A competência informacional deve ser requisito necessário à 

educação, com avaliação e atribuição de créditos. Isso envolve o 

treinamento de educadores nas técnicas de avaliação de resultados tendo 

como foco a competência informacional e o desenvolvimento de padrões de 
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avaliação e crédito voltados a resultados, mais do que a programações e 

processos. (HIGH-LEVEL, 2006, p. 11-14, tradução nossa) 
 

Nota-se nessa perspectiva que o movimento da competência informacional9, em 

nível mundial, se engaja na busca de soluções voltadas para as práticas educacionais por 

meio da inclusão de políticas públicas e desenvolvimento de programas sociais. Nesse 

sentido, Dudziak (2008, p. 50) aponta que “[...] a competência informacional é diferencial de 

desenvolvimento socioeconômico e fator de promoção da inclusão social”.  

Belluzzo (2005) preocupa-se com a “desinformação10” na sociedade, pois talvez ela 

seja a causadora de muitos problemas sociais comprometendo o indivíduo no que tange ao 

uso da informação de forma racional. A autora ainda destaca que a aquisição de 

conhecimento e sua aplicação e uso racional tornam-se fundamentais para a inovação e 

desenvolvimento social. Diante disso, mostra que a ênfase dada ao ensino e aprendizagem 

aliada ao desenvolvimento de competências de modo prático direciona ao aprendizado 

contínuo e crescente. A ALA (1989, p. 1) mostra a importância do desenvolvimento da 

competência nos indivíduos e os benefícios que trazem: 

 

Competência informacional é, portanto, uma forma de empoderamento 

pessoal. Permite que as pessoas verifiquem ou refutem a opinião de 

especialistas e se tornem buscadores independentes da verdade. Proporciona 
aos indivíduos a capacidade de construir seus próprios argumentos e 

experimentar a emoção na busca de conhecimento. Não só os prepara para a 

aprendizagem ao longo da vida, mas ao experimentar a emoção de suas 
próprias buscas bem-sucedidas por conhecimento, também cria nos jovens a 

motivação para buscar aprendizado durante toda a vida. (AMERICAN 

LIBRARY ASSOCIATION, 1989, p. 1, tradução nossa). 

 

 Sob esse ponto de vista, a IFLA (2008) publicou o documento “Diretrizes sobre o 

desenvolvimento de habilidades em informação para a aprendizagem permanente” que tem 

por objetivo auxiliar os bibliotecários que lidam com programas educativos de educação 

fundamental e superior. Importante ressaltar que “[...] essas diretrizes constituem modelo 

conceitual para guiar a criação de programas de Desenvolvimento de Habilidades em 

Informação (DHI)” (IFLA, 2008, p. 4).  

                                                
9 Segundo Campello (2003) há um movimento intenso em diversos países, criando-se entidades, realizando 

encontros profissionais, implantando programas e desenvolvimento de pesquisas que constituíram o conceito de 

competência informacional como um dos assuntos mais discutidos atualmente na área de biblioteconomia.  
 
10 Segundo a análise de Pinheiro e Brito (2014, p. 1) sobre os diversos sentidos empregados ao conceito, o que 

predomina amplamente associado ao termo é “o estado de ignorância ou de ausência de informação”.   
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Os padrões da IFLA são baseados sob 3 componentes básicos: o primeiro componente 

básico é o acesso, o usuário acessa à informação de forma eficaz e eficiente a partir da 

necessidade de informação isto envolve a primeira etapa que se configura na ação de 

encontrar a informação por meio de uma expressão iniciando o processo de busca; a segunda 

etapa é a localização da informação, no qual o usuário identifica e avalia as fontes potenciais 

de informação, desenvolvendo as estratégias de busca, acessa as fontes de informação 

selecionadas, selecionando e recuperando a informação.  

O segundo componente básico é a avaliação, o usuário avalia a informação de 

maneira crítica e competente, isto envolve analisar, examinar e extrair a informação, 

generalizar e interpretar a informação, selecionar e sintetizar a informação, avaliar a exatidão 

e relevância da informação recuperada, depois ele as organiza, ordenando e categorizando a 

informação, reunindo e organizando a informação recuperada, determinando qual é a melhor 

que se ajusta às suas necessidades.  

O terceiro componente é o uso, em que o usuário aplica/usa a informação de maneira 

precisa e criativa, busca novas formas de comunicar, apresentar e usar a informação, aplica a 

informação recuperada, apreende ou internaliza a informação como conhecimento pessoal, 

apresenta o produto da informação e, além disso, comunica o que ele aprendeu de forma 

ética, ou seja, o usuário compreende o uso ético da informação, respeita o uso legal da 

informação, comunica o produto da informação com reconhecimento da propriedade 

intelectual, usa os padrões para o reconhecimento da informação. Em síntese, foi extraída a 

seguinte figura do Manifesto para uma melhor compreensão: 

 

Figura 1 – Habilidades em Informação 

 
Fonte: IFLA (2008, p. 17) 

 

Dessa forma, compreende-se que o desenvolvimento dessas habilidades ajuda o aluno 

a alcançar a competência informacional, habilitando-o a usar a informação de modo eficiente, 
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ético e racional para a resolução de problemas e contribuindo para a aprendizagem. Não 

menos importante, nesse ínterim, está o papel os bibliotecários que assumem como um 

‘facilitador11’, conforme denominado pela IFLA (2008) atendendo as necessidades de cada 

aluno, pois estas variam e se diferem umas das outras. Logo, os bibliotecários também devem 

estar habilitados para assumir esse novo papel e se concentrar nos esforços de promover a 

competência informacional.  

Diante dessa abordagem pode-se extrair o entendimento que a etapa inicial para 

desenvolver a competência informacional, refere-se à necessidade de buscar algo, alguma 

inquietação, ou seja, a necessidade da informação. Assim Miranda (2006, p. 110) mostra que 

as necessidades surgem a partir de: 

 

[...] fatores de natureza cognitiva, psicológica e social (cognitivo-afetivo-

situacional) que revelam a existência de problemas a resolver, anomalias ou 
insuficiências nos conhecimentos acumulados, ou perda de sentido com 

relação ao ambiente vivido e à forma de lidar com ele.  

 
 

O autor estabelece, ainda, uma relação com a competência informacional ao abordar o 

conceito em 3 dimensões ligadas ao saber, voltado ao conhecimento, o saber-fazer que tem 

a ver com habilidades e o saber-agir relacionado a atitudes. O autor ainda afirma que os dois 

conceitos se relacionam no que tange as dimensões constitutivas conforme mostrado na 

figura a seguir: 

 

Figura 2 – Ligação possível entre as dimensões das NIs e das competências 

 

Fonte: Miranda (2007, p. 96) 

 

                                                
11 Vale ressaltar que na literatura aparece também como mediador. Segundo Masetto (2000) facilitadores 

engloba todos os profissionais da informação com competência para lidar com a informação, em seus variados 

recursos e suportes. 
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Desse entendimento pode ser analisado que sem as necessidades informacionais, ou 

sem os fatores determinantes expostos, pode não ocorrer o desenvolvimento das 

competências informacionais. As necessidades informacionais precisam estar expressas, pois 

se configura como o início da etapa conforme demonstrado anteriormente na figura 1.  

Belluzzo (2013, p. 77), ainda indica algumas ações necessárias ao desenvolvimento 

da competência informacional: 

 

a) Existência de espaços de intercâmbio e participação por meio do fomento 

de práticas pedagógicas e informacionais, tendo como base a filosofia da 
educação para todos. 

b) Estabelecimento de estreita relação entre as bibliotecas e as escolas, 

mediante trabalho integrado e conjunto, com o intuito de promover a leitura 

e a pesquisa. 
c) Garantia do acesso e uso da informação de forma inteligente para a 

geração de conhecimento às comunidades assistidas e populações 

vulneráveis. 
d) Atualização de princípios e práticas de condutas de gestão da informação 

àqueles que atuam como mediadores e multiplicadores no desenvolvimento 

da Competência em Informação, contribuindo com a inovação e o 

desenvolvimento social.   
 

Portanto para que se desenvolva a competência informacional nas escolas é necessário 

a promoção dessas ações e além disso as partes envolvidas como os bibliotecários e demais 

educadores devem se engajar na conscientização da importância de se estabelecer programa 

desenvolvimento de competência informacional visando as práticas de aprendizagem do 

aluno. 

Assim, Dudziak (2003, p. 33) mostra a sua visão sobre isso ao afirmar que: 

 

O bibliotecário deve direcionar seu trabalho para a mediação de aprendizado, 
que é definida a partir de quatro conceitos: 

 Intencionalidade (que ocorre quando o bibliotecário educador 

direciona a interação e o aprendizado); 

 Reciprocidade (quando o bibliotecário está envolvido em um processo 

de aprendizado, ambos aprendem); 

 Significado (quando a experiência é significativa para ambos); 

 Transcendência (quando a experiência vai além da situação de 

aprendizagem, é extrapolada para a vida do aprendiz). 

 

Nesse contexto entende-se que o bibliotecário como educador seria a figura ideal para 

assumir esse papel de mediador e esse processo está ligado ao desenvolvimento da 

competência informacional pois prepara o aluno a trabalhar com a informação visando sua 

aprendizagem e aprofundando seu conhecimento. 
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Diante disso, é necessário dar ênfase também na formação dos educadores com base 

em saberes e competências para inovar em suas práticas educativas. Isso envolve o 

desenvolvimento da competência profissional, que na prática se traduz nas habilidades do 

saber fazer e de mobilizar recursos que serão centradas no aperfeiçoamento de sua função. 

Sendo assim, o desenvolvimento da competência informacional busca aprimorar e habilitar 

os alunos a como buscar uma informação, de como acessar, recuperar, avaliar, comunicar e 

usar a informação como meio de transformação social exercendo sua cidadania.  
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4 COMPREENDENDO O JOGO E SUA RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO 

 

O jogo pode ser visto sob várias perspectivas e abrange conceitos diversos. Kishimoto 

(2011), alerta que termos como jogo, brinquedo e brincadeira, lúdico, são usados de maneira 

indistinta na literatura. O dicionário Michaelis (2019), apresenta inúmeras concepções de 

jogo, no entanto na presente pesquisa optou-se por adotar a seguinte definição “[...] o 

conjunto de regras a ser observadas quando se joga[...]”, quanto ao brinquedo, por sua vez, é o 

“objeto feito para divertimento de crianças”, a brincadeira, é conceituada como “ato ou efeito 

de brincar” e o lúdico é “relativo a jogos, brinquedos ou divertimentos”. Portanto Kishimoto 

(2011, p. 26) afirma que “[...] brinquedo e brincadeira se relacionam diretamente com a 

criança e não se confundem com o jogo”. Pode-se ressaltar o conceito de Huizinga (2000, p. 

24), um dos pioneiros no estudo teórico dos jogos, que traz a seguinte concepção acerca do 

jogo: 

[...] uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo espaço, segundo regras livremente 
consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 

mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 

consciência de ser diferente da vida quotidiana. (HUIZINGA, 2000, p. 4). 

 
 

Zimmermane e Salen (2004, p. 71 apud SILVA, 2017, p. 38), corroboram com o 

conceito quando afirmam que o jogo “[...] é um sistema no qual jogadores engajam-se em um 

conflito artificial, definido por regras, que resultam em um resultado quantificável”. 

É interessante destacar a linha de pensamento de dois pesquisadores franceses sobre os 

jogos, (BROUGÉRE, 1993; HENRIOT, 1989 apud KISHIMOTO, 2011), que desmembram 

em três níveis. Sob a análise de Kishimoto (2011), o primeiro nível destacado é sobre o 

sistema linguístico, no qual  deve-se  respeitar o uso cotidiano da linguagem de cada grupo 

social, o segundo nível são as regras, que permitem identificar a estrutura sequencial de como 

se jogar e o terceiro e último nível, o jogo é visto como objeto, ou seja, sua representação na 

materialidade, que pode ser madeira, pedras, papel etc. Portanto, entende-se que o jogo é 

composto por esses três elementos e integram no cotidiano das pessoas, por meio dele, a 

pessoa se socializa, desenvolve raciocínios e estabelece ideias.  

Deste modo, percebe-se que o jogo possui uma função social e contribui para o 

desenvolvimento cognitivo. Santos (1997, p. 12) acrescenta, que o lúdico “[...] facilita os 

processos de socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento”. Porém, 

por outro lado, percebe-se que as pessoas se sentem atraídas pelo jogo simplesmente pelo fato 
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de se aproximar da vida real, no que diz respeito a cumprir metas, superar obstáculos, de 

chegar na fase final e vencer o que o motiva a continuar jogando, mas na vida real, o erro ou 

não vencer, pode se tornar frustrante. Portanto Huizinga (2000), reforça isso quando observa 

que o sucesso dos jogos se deve ao poder de levar o jogador para outro universo e ao mesmo 

tempo fazer com que ele se sinta no mundo real, esquecendo dos problemas da vida cotidiana.  

É importante focar nos elementos que compõe o jogo, na sua dinâmica, para entender 

a importância do uso dele e o que ele propicia às pessoas. Nessa perspectiva, destaca-se nas 

seguintes subseções o olhar dos teóricos da educação sobre os jogos. Foram escolhidos 

Vygotsky (1978, 1989, 1991) Piaget (1969, 1978, 1996) e Wallon (1989, 2010), pois, são 

autores que desenvolvem estudos cognitivos relacionadas as crianças. Além disso há uma 

sincronia entre a cognição e o desenvolvimento de competências informacionais pois amplia a 

possibilidade de compreensão e construção do conhecimento.  

 

4.1 ELEMENTOS DOS JOGOS 

 

Alguns autores destacam a gamificação12 como uma estratégia de aprendizagem. 

Envolve utilizar os elementos dos jogos com o intuito de aplicá-los no processo de 

aprendizagem como exemplo pode-se destacar as missões e desafios, os prêmios recebidos, os 

níveis alcançados, dentre outros elementos. Portanto a gamificação é uma forma de engajar os 

jogadores fazendo com que eles se sintam empolgados a cumprir uma tarefa e progredir por 

meio de recompensas.    

Zichermann e Cunningham (2011, p. 16, tradução nossa), descrevem a gamificação 

como “[...] processo de utilizar o pensamento e as mecânicas dos games para envolver 

usuários e resolver problemas”. Johnson et al (2012, p. 2, tradução nossa), acrescentam que 

“[...] os jogos são vistos como uma ponte natural entre alunos e informação. Incorporar 

características dos jogos no aprendizado provou melhorar a lógica, o raciocínio e outras 

habilidades importantes”. Desse entendimento pode ser extraído que os jogos possuem carga 

informativa prendendo a atenção do jogador, pois transmite informações estimulando o 

interesse do aluno por meio da ludicidade e tornando um facilitador de aprendizagem. 

 Assim destaca-se abaixo a figura: 

 

                                                
12 De acordo com Medina et al. (2013, p. 9), a palavra Gamificação, utilizado pelos autores, originou-se do 

inglês Gamification, porém não tem tradução em português e o termo mais próximo é a ludificação. 
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Figura 3 – Pirâmide de elementos 

 

Fonte: Adaptado de Werbach e Hunter (2013 apud SILVA, 2017, p. 48) 

 

Werbach e Hunter (2013 apud SILVA, 2017, p. 48) mostram por meio da pirâmide 

que a projeção de um jogo se inicia com as definições das dinâmicas e através disso, são 

utilizadas as mecânicas a fim de alcançar um objetivo e por fim os componentes dão suporte, 

ou seja, a base das dinâmicas e mecânicas. Para uma melhor compreensão, pode-se dizer que 

as dinâmicas estão ligadas a maneira como o jogador interage com a mecânica do jogo, 

enquanto a mecânica é o elemento central, pois os jogadores entenderão como manipular o 

jogo, enquanto os componentes são visíveis nas interfaces dos jogos. Os autores ressaltam 

ainda, que não necessariamente todos os elementos estão presentes em um jogo e nem todos 

os jogos possuem todos os elementos. 

   A utilização desses elementos que compõe o jogo pode ser incorporada nas 

atividades do cotidiano, permitindo a obtenção de habilidades e aprendizagem. Um jogo 

precisa ser motivador e é interessante que tenha desafios para o jogador superá-los. As 

recompensas também motivam o jogador a alcançar metas. Outro aspecto que contribui na 

motivação do jogador é o design do jogo, pois ele precisa ser atrativo para despertar o 

interesse do jogador.  

Nesse contexto, um jogo com desafios voltados para resolução de problemas exige do 

aluno uma reflexão, indagação, mobilização de conhecimentos prévios, habilidades, busca de 

novas informações, articulação e desenvolvimento de estratégias para a solução do problema 

proposto. 

 Assim, a ideia da gamificação pode ser aplicada ao ambiente educacional pensando 

primeiro no contexto que pode ser aplicado e o problema a ser solucionado. No entanto é 

importante destacar que a gamificação, utilizando-se de recompensas, baseia-se na teoria 

behaviorista de Skinner (2002). Conforme o autor explicita há duas linhas do behaviorismo, o 

metodológico e o radical, o primeiro se afasta da auto-observação e do autoconhecimento, o 

segundo analisa o que é sentido ou observado, segue uma linha mais questionadora. Nessa 
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linha ressalta-se que o comportamento humano é movido por estímulos que o ambiente lhe 

confere. 

Os estímulos, por sua vez, fomentam respostas que podem ser recompensadas ou não. 

O autor ainda explica que o comportamento age de acordo com as consequências que ele 

produz, chamados de reforços positivos ou negativos. O reforço positivo está ligado ao 

estímulo de recompensa e o reforço negativo está ligado a redução do estímulo ou até a cessão 

do mesmo. Baseado nisso o autor mostra que os sistemas de jogos se aproxima dos esquemas 

de reforço de razão variável relacionados a sentimentos. Segundo Menezes et al (2014, p. 13) 

afirmam que:  

O desenvolvimento de atividades utilizando elementos de games insere o 
componente lúdico em atividades necessárias como agente de promoção da 

satisfação do usuário. A motivação através de gamificação pode 

potencialmente modificar algum comportamento e criar hábitos, estimular 
pessoas ao engajamento de atividades “sérias” e alterar a experiência 

vivenciada por elas em relação a um determinado contexto.   

 

Nessa perspectiva compreende-se que as atividades gamificadas podem se tornar prazerosas, 

levando a pessoa a compreender e cumprir os objetivos propostos de forma satisfatória influenciando 

em seu comportamento social e estimulando ao seu aprendizado.  

Em contrapartida, na seção seguinte será ressaltado sobre como os jogos são vistos pelos 

teóricos sócio construtivistas da educação.  

 

4.2 JOGO NA PERSPECTIVA DE PIAGET  

 

Munari (2010), apresenta a biografia de Jean Piaget que nasceu em 1896 na Suíça, 

formou-se em Filosofia e Biologia e é especialista em epistemologia genética e em psicologia 

evolutiva. Seus estudos e pesquisas eram focadas na compreensão do desenvolvimento 

cognitivo das crianças. Observou no decorrer de suas pesquisas que a própria criança se 

desenvolve conforme a interação com o meio e por sua estrutura intrínseca que vai se 

expandindo perpassando por fases de adaptação.  

Piaget (1978), em seus estudos sobre desenvolvimento cognitivo destaca o jogo como 

fundamental para a aprendizagem da criança pois é no brincar que se aprende. O jogo é 

considerado como uma importante ferramenta para o desenvolvimento cognitivo da criança, 

pois possui um caráter educativo, além de auxiliar na formação dos valores sociais. Portanto 

considera-se que os jogos são fundamentais na vida da criança:  
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O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercício sensório-

motor e de simbolismo, uma assimilação do real à atividade própria, 

fornecendo a esta seu alimento necessário e transformando o real em função 
das necessidades múltiplas do eu, por isso, os métodos ativos de educação 

das crianças exigem todos que se forneça as crianças um material 

conveniente, a fim de que, jogando, elas cheguem a assimilar as realidades 

intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à inteligência infantil. 
(PIAGET, 1978, p. 160) 

 

Nesse olhar construtivista, Piaget (1996) detalha como os humanos se desenvolvem 

passando por estágios e conforme a evolução, o indivíduo interage com a realidade e se 

adapta progressivamente ocorrendo mudanças nos processos de assimilação e acomodação. 

Compreende-se dessa forma, que as manifestações lúdicas evoluem de acordo com o 

desenvolvimento da inteligência já que estão atreladas aos estágios de desenvolvimento 

cognitivo. O autor considera a atividade lúdica o berço obrigatório das atividades intelectuais 

da criança.  

Dessa forma vale destacar o que o autor fez uma análise sobre os jogos em relação ao 

desenvolvimento cognitivo da criança. 

 Jogos de exercício: envolvem atividades lúdicas da criança no período 

sensório-motor compreendido entre 0 ano até a aquisição da linguagem. São 

atividades simples, onde não tem regras e nem símbolos, o prazer do 

funcionamento impera. As características que se destacam é a repetição de 

gestos, de movimentos simples com valor exploratório. Destacam-se os jogos 

sonoros, visuais, olfativos, gustativos, motores e manipulação.  

 Jogos simbólicos: compreende entre 2 e 7 anos de idade aproximadamente. 

Envolve jogos de ficção e imitação. Por meio do faz-de-conta, ou seja, da 

imaginação, a criança cria sua realidade, demonstrando sonhos e suas fantasias, 

mostrando conflitos interiores, medos e suas angústias, superando as tensões e 

frustrações. Geralmente brincam de faz-de-conta, há também os jogos de 

papéis e representação. A criança atribui também em um jogo de faz-de-conta 

significado ao objeto a qual ela brinca, dando-lhe mais prazer como exemplo 

pode-se destacar quando ela transforma a vassoura em cavalo.   

 Jogos de regras: a partir dos 7 anos de idade. A regra é componente principal 

nesses jogos e são inerentes as atividades lúdicas tornando-se indispensáveis 

para o desenvolvimento moral, cognitivo, social, político e emocional. O jogo 

com regras estimula uma concentração e simultaneamente regula o 

comportamento da criança. O prazer nesses tipos de jogos são as metas 
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alcançadas e no cumprimento das regras. As regras podem ser transmitidas, 

que passam de geração em geração, como por exemplo, amarelinha, pique 

esconde e pique-pega. Há também as regras espontâneas que são ditadas pelas 

próprias crianças no ato de brincar se submetendo a regra que ela mesma criou. 

As crianças nesses jogos desenvolvem os relacionamentos sócio afetivo. 

 

No entendimento do autor, a utilização do jogo contribui para o desenvolvimento 

cognitivo da criança, pois é um recurso que propicia informações, abrangendo mais o 

conteúdo no pensamento infantil. Por meio da prática, o jogo desenvolve o intelecto humano 

fazendo uso da análise, observação, atenção, imaginação e linguagem. As crianças quando 

jogam constroem seu próprio conhecimento buscando e criando suas próprias teorias.   

 

4.3 JOGO NA PERSPECTIVA DE VYGOTSKY  

 

Rego (1995), destaca sobre a vida de Lev Semenovich Vygotsky, um psicólogo russo, 

mas sua formação acadêmica era na parte da educação e suas pesquisas eram voltadas para a 

área de filosofia, pedagogia, psicologia, literatura e deficiência mental.  

Em sua análise sobre o jogo, Vygotsky (1989) salienta que só faz parte da vida da 

criança por volta de 3 anos, pois para ele a criança quando é mais nova não consegue 

compreender os símbolos para representar o real por meio do imaginário. Portanto o autor 

defende que o jogo surge na imaginação da criança onde há construção e criação através das 

interações sociais. Assim, na visão de Vygotsky (1989, p. 109-110) o jogo proporciona o 

aprendizado e afirma que: 

 

É enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma criança [...]. 
É no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, em vez 

de uma esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências 

internas e não dos incentivos fornecidos pelos objetos externos. 

(VYGOTSKY, 1989, p. 109-110). 
 

A análise do autor é no sentido de compreender a influência do jogo no 

desenvolvimento da criança e evolução da aprendizagem. É fundamental investigar as 

demandas da criança e como elas satisfazem os seus desejos com os jogos. Vygotsky (1989) 

relaciona a atividade do jogo com o mundo social onde a criança está ambientada, pois por 

meio dele a criança adquire a imaginação. O autor, dessa forma, valoriza a situação 

imaginária como um papel fundamental nos jogos contribuindo para o desenvolvimento 

cognitivo, pois a criança tem a oportunidade de ter iniciativa, manifestar seus desejos e 
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internalizar as regras sociais. Portanto entende-se que o jogo decorre do mundo imaginário da 

criança e por meio das interações sociais acarretam na aprendizagem conforme pode ser visto 

na citação: 

 

[...] através da dinâmica de sua imaginação e do reconhecimento de regras 

implícitas que dirigem as atividades reproduzidas em seus jogos, a criança 

adquire um controle elementar do pensamento abstrato. Nesse sentido o 
brinquedo dirige o desenvolvimento, argumenta Vygotsky. (VYGOTSKY, 

1989, p. 146) 
 

Extrai-se nessa observação do autor, que os jogos condicionam às crianças a criar 

situações imaginárias, imitar algum papel social e além disso proporciona a interação social 

com regras implícitas em cada situação imaginada. Na compreensão do autor as 

características presentes em um jogo que são a imaginação, a imitação e as regras que se 

evidenciam conforme o desenvolvimento da criança, ou seja, na idade pré-escolar a 

imaginação está explícita e as regras implícitas enquanto na idade escolar as regras são 

expostas e a imaginação fica implícita.     Nesse contexto o jogo favorece no desenvolvimento 

da linguagem, do pensamento e trabalha na atenção acarretando na aquisição do 

discernimento. Ainda de acordo com o autor estimula a curiosidade e proporciona 

autoconfiança promovendo o senso crítico desenvolvendo seu lado afetivo, social e cognitivo. 

Dessa forma, entende-se que a criança ao jogar utiliza-se de conhecimentos preexistentes e 

cria outros constituindo assim um processo dinâmico.  

Vygotsky (1989), traz uma contribuição em relação ao desenvolvimento da criança 

deficiente na qual investigou-se sob o viés psicológico. Na compreensão dele, as normas que 

regem no desenvolvimento da criança com deficiência são as mesmas da criança sem 

deficiência. Na visão do autor, o indivíduo deficiente é aquele que, embora manifeste déficits 

de natureza orgânica, traz, implicitamente, forças psicológicas para a superação dos mesmos, 

desde que seu meio social forneça a compreensão e lhe possibilite o equilíbrio psicossocial. É 

necessário trabalhar não somente com o aspecto cognitivo nas crianças que apresentam 

deficiência, mas focar também nos processos afetivos e motivacionais envolvidos e, além 

disso, ajustar os meios culturais e sociais que atendam suas necessidades específicas. Ainda 

no entendimento do autor o desenvolvimento do meio cultural do aluno com deficiência ajuda 

na compensação das áreas limitadas que dificulta os níveis de aprendizagem. Nessa 

perspectiva, Vygotsky (1989) salienta que o jogo possibilita a criança aprender e desenvolver 

de acordo com suas necessidades, integrando-a com o mundo por meio das relações sociais. 

Nesse contexto, a escola necessita criar estratégias que permitam o estímulo e o 
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desenvolvimento de crianças com deficiência, ou seja, deve ser dada atenção ao ambiente 

social e cultural de modo que propiciem aos alunos relações significativas e possibilitem 

acesso ao conhecimento. 

 

4.4 JOGO NA PERSPECTIVA DE WALLON  

 

Lima (2011), traz um breve relato sobre Henri Wallon, que nasceu na França, formou-

se em Letras, Filosofia e em Medicina. Inicialmente, não seguiu sua linha pela educação, mas 

aos poucos foi se interessando pelo desenvolvimento psicológica da criança. Não foi citado 

anteriormente, mas de certo sua percepção sobre o jogo contribuiu para o desenvolvimento 

da criança.  

Na visão de Wallon (1989), o desenvolvimento da criança engloba a afetividade, 

movimento e inteligência, ou seja, focaliza no sujeito psicológico em sua totalidade 

emocional e cognitiva. Ressalta que o desenvolvimento da criança não se configura como 

uma forma contínua, mas há momentos de quebras ou até regressão, ou seja, cada etapa do 

desenvolvimento perpassa por uma reformulação. Ele considera que o desenvolvimento se dá 

à medida que a criança estabelece relações com o meio no qual ela se insere, ou seja, analisa 

tanto as condições biológicas e sociais.  

O autor enfatiza que, por meio da afetividade, a criança manifesta seus desejos e 

experiências. Pelo movimento, a criança elabora seu pensamento. Já a inteligência se 

desenvolve na criança de acordo com a interação com o meio por meio da compreensão e 

articulação das informações ao seu redor. Nessa relação entre a emoção e inteligência Wallon 

(1989, p. 65) aponta que: 

 

[...] a emoção consiste naquilo que une o indivíduo à vida social pelo que 

pode haver de mais fundamental na sua existência psicológica, e esta 

ligação não sofrerá ruptura, embora as reações orgânicas da emoção tendam 
a esbater-se à medida que a imagem das situações ou das coisas se 

intelectualiza. Existem ao mesmo tempo, solidariedade e oposição na 

consciência entre o que é impressão orgânica e imagem intelectual. Entre as 
duas não param de desenrolar ações e reações mútuas que mostram como 

vão as distinções de espécies que os diferentes sistemas filosóficos gozam 

entre matéria e pensamento, existência e inteligência, corpo e espírito.   
 

Sendo assim, vale destacar o que Wallon (1989, grifo nosso) demonstra nos cinco 

estágios de desenvolvimento da criança, onde constitui-se em fases diferentes e com 

transformações onde uma fase leva a outra. O primeiro estágio é o impulsivo emocional, 

geralmente desde o nascimento até 1 ano do bebê, onde a presença do afeto é primordial e 



67 

 

 

por meio das emoções há a interação com o meio. O segundo estágio é o estágio sensório-

motor, geralmente de 1 ano a 3 anos, onde a criança começa a andar, aponta e toca em algum 

objeto, senta e manipula. Nessa fase estabelece-se as relações cognitivas com o meio através 

da fala. Desenvolve a inteligência identificando os objetos em seu redor. O terceiro estágio é 

do personalismo, dos 3 aos 6 anos, ligado à formação da personalidade onde há relações 

afetivas. O quarto estágio é o categorial, ocorre dos 6 anos aos 12 anos, há uma evolução na 

capacidade do raciocínio, do discernimento e intelecto. Nesse estágio o seu mundo se 

organiza com o fortalecimento das relações com o meio. O quinto estágio é o da 

adolescência, geralmente a partir dos 12 anos, predominantemente afetivo, onde ocorrem 

conflitos internos e externos iniciando a busca pela autoafirmação e sua identidade autônoma. 

Portanto percebe-se que a interação com o meio é bastante significativa para o 

desenvolvimento da criança.  

Quanto aos jogos, na análise do autor, é na fase infantil que o lúdico e a criatividade 

da criança se sobressai construindo sua identidade e desenvolvendo a autonomia e é nesse 

desenrolar que por meio da aprendizagem e experiências há contribuições na formação dos 

valores morais, culturais e éticos da criança. Portanto nesse entendimento o ato de brincar 

auxilia no crescimento da criança. A criança ao jogar com outras pessoas desenvolve sua 

personalidade, onde a parte emocional e sensibilidade afloram. 

Assim, Wallon (2010, grifo nosso) cita 4 estágios do jogo: o primeiro que se destaca 

são os jogos funcionais, que são observados em bebês, que são caracterizados por 

movimentos simples, onde a criança terá prazer nos gestos e nas ações adquiridas, dessa 

forma, essas ações são chamadas de “lei do efeito”, pois quando a criança se sente atraída 

pela ação desenvolvida, provavelmente tende a repeti-la. Como exemplos têm o movimento 

dos dedos, tocar em objetos, produção de ruídos e sons, dobrar os braços ou as pernas, entre 

outras. Desses movimentos simples decorrem o domínio do andar, da fala e do manuseio dos 

objetos.  

O segundo estágio trata dos jogos de ficção, que aparece por volta de 2 anos de idade, 

onde predomina o “faz de conta” e a imaginação, geralmente a criança imita situações ou 

assume algum papel do cotidiano, como exemplo, tem o brincar de escolinha, gosta de imitar 

os adultos. Diante disso, a criança tem a percepção do outro e de sua própria identidade 

afetiva, física e intelectual. Nesses jogos a criança se expressa e demonstra seus sentimentos.  

No terceiro estágio são os jogos de aquisição quando a criança quer conhecer, olhar o 

que está em volta, escutar algum som, perceber e compreender alguma imagem, cenas ou 
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canções. Ao longo disso ela desenvolve a linguagem, a atenção e o raciocínio. Exemplos 

desses jogos são as cartas, dominós e etc.  

Por fim, no último estágio são os jogos de fabricação onde a criança improvisa e cria 

novos brinquedos, transformando objetos reais em imaginários como, por exemplo, uma 

tábua pode servir de cama imaginária. Portanto o autor considera a imitação como a regra do 

jogo. Nessa perspectiva, nota-se que a criança conforme prevê mentalmente a sequência dos 

movimentos, usa sua criatividade, assim se torna mais competente.  

            Dessa forma, o autor considera o jogo como lazer e se opõe ao trabalho que é sério. 

Para ele, o jogo é expansão para a criança, já o adulto se aproxima com as atividades do 

trabalho que significa compromisso. Portanto o jogar deve partir da vontade própria da 

criança sem assumir compromisso, senão vira atividade comprometida. Ressalta-se ainda que 

o principal alinhamento entre o trabalho e os jogos são as interações sociais, pois é 

justamente a troca de experiências e de conhecimento que é valorizado. Nessas interações 

quem deve assumir essa mediação é o adulto que deve estar preparado para proporcionar a 

criança um maior desenvolvimento.     

Compreende-se assim que nos jogos são evidenciadas as diversas experiências vividas 

pelas crianças como a socialização, a memorização, as sensoriais e articulação. Nas ideias de 

Wallon (2010) os jogos para as crianças são fundamentais para a evolução funcional e seu 

progresso é medido por meio dos quatro estágios que compõe os jogos. Nesse sentido o 

lúdico está intrínseco as atividades da criança, realizada de forma natural. 

Apesar das características dos jogos distintas nos papéis que eles desempenham em 

cada situação, pois enquanto Piaget defende que as fases do desenvolvimento infantil se 

relaciona com a evolução do jogo, para Vygotsky a interação social da criança com o meio 

contribui no desenvolvimento cognitivo considerando a imaginação mais importante no jogo, 

já para Wallon a representação decorre da imitação. Pode-se depreender dessas abordagens 

que, por meio de um consenso, concordam que os jogos contribuem no desenvolvimento da 

criança e são importantes para o processo de aprendizagem.  
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5 RELAÇÃO DOS JOGOS COM COMPETÊNCIA INFORMACIONAL 

 

O propósito dessa seção é explicar como se relacionam os três conceitos: 

competências, jogos educacionais e crianças com TDAH, conforme mostrado na figura 3. 

Basicamente, é mostrar como as crianças com TDAH, através dos jogos, alcançam a 

competência informacional e evidenciar como essa relação é possível por meio do uso dos 

estudos da competência informacional. 

 

Figura 4 – Tríade da Competência Informacional em crianças com TDAH 

 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Primeiro, pode-se pensar na relação existente entre competência, informação e jogo 

educacional. Quando alguém joga é necessário ter algumas habilidades, pois requer do 

jogador a articulação de informações, o cumprimento de regras, mobilidade, criação de 

estratégias e desenvolvimento de raciocínios.  

Pode-se destacar como exemplo, os jogos de Escape Time, são baseados nos jogos de 

fuga, onde encontra-se salas ambientadas de acordo com a história a ser desvendada, dando 

vida ao jogo, ou seja, o grupo de amigos ficam “presos” nesse ambiente e há tempo estimado 

para escapar dali. Enquanto estão “presos” precisam, de acordo com suas habilidades e pistas 

encontradas, resolver alguns enigmas que permitirão que escapem dali. Esse jogo requer uma 

série de habilidades conforme mostrada na figura a seguir: 
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Figura 5 - Razões para explorar o ensino fora da sala de aula 

 

Fonte: Blog Escape Time13 (2019). 

 

Portanto as competências exigidas em um jogo seriam a mobilização e articulação dos 

conhecimentos necessitando da autonomia, da cooperação e respeito as regras do mesmo. 

Como visto na figura 5, os jogos auxiliam na formação de atitudes, da socialização, do 

desenvolvimento físico, emocional, social e moral das crianças. 

Nessa pesquisa cabe frisar que o jogo é visto como recurso de informação e um 

instrumento que desenvolve a aquisição de competências, por isso, é fundamental investigar 

como os jogos refletem, sob a análise dos profissionais do NAPNE, no modo de pensar nos 

alunos, nas suas atitudes, na solução de problemas, na capacidade de argumentação, na 

criação de estratégias e por meio dessas ações como levam a adquirir habilidades 

informacionais. 

Os jogos, como visto anteriormente, promovem uma série de habilidades, 

possibilitando o seu uso em diversas áreas principalmente em Educação, Psicologia e até 

mesmo em Administração. A ideia é ver como ele auxilia no desenvolvimento da 

Competência Informacional. 

A junção das duas áreas – Educação e Competência Informacional – possibilita a 

análise sob o ponto de vista da aprendizagem. Isso se comprova na observação de Kuhlthau 

(1999) ao destacar que o foco do trabalho com competência informacional, principalmente no 

                                                
13 Disponível em: https://escapetime.com.br/br/blog 
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campo da Ciência da Informação, é favorecer o processo de aprender a aprender, além de 

ensinar os sujeitos a buscar e usar a informação para produzir seu conhecimento. Diversas 

abordagens sobre competência informacional relacionadas às disciplinas são vistas na 

literatura e ressaltam o papel do mediador com a função primordial de intermediar o elo entre 

o conteúdo e a aprendizagem dos alunos. Dessa forma, o educador que assume esse papel 

precisa saber manejar bem as informações e adaptações para conduzir bem o que está sendo 

proposto. Essa questão é explicitada na citação de Gasque (2012, p. 113): 

 

É também necessário que exista a preocupação em relacionar o trabalho de 

apropriação dos saberes com o de construção das competências docentes 

básicas e que têm relação direta com essa prática. De fato, muito 
frequentemente se exige que o docente seja didaticamente criativo, 

enquanto sua formação básica e continuada em serviço é pouco inovadora, 

às vezes mesmo anacrônica. 

 

Assim, entende-se que o educador necessita inovar sua didática e existem inúmeros 

recursos que facilitam esse trabalho e se destacam os jogos, pois geralmente atraem e são 

interativos. Gee (2003, p. 26), um pesquisador norte-americano, afirma que: 

 

Videogames são potencialmente bons lugares onde as pessoas podem 
aprender a situar significados por meio de experiências corporificadas em 

um domínio semiótico complexo e refletir no meio destes processos [...] os 

games exemplificam, de um modo especialmente claro, teorias melhores, 
mais específicas e corporificadas sobre significados, leitura e aprendizado.     

 

Dessa forma, depreende-se que os jogos, de acordo com suas características, são 

recursos que possibilitam o desenvolvimento de habilidades informacionais levando a uma 

aprendizagem ativa e criativa. No blog da disciplina Literacia das Mídias e das Artes14 citam 

alguns jogos:  

 Left 4 Dead trabalha a cooperação em equipe, envolve estratégias de comunicação 

coletiva, em que os sobreviventes têm que se ajudar uns aos outros para prosseguirem.  

Os jogos de investigação como o Murdered: Soul Suspect fomentam uma leitura 

crítica e analítica das informações apresentadas, a fim de estabelecerem relações lógicas e 

temporais entre eventos. Com esses elementos envolvidos em torno do jogo, entende-se que a 

pessoa que joga consegue desenvolver habilidades que levem ao raciocínio crítico.  

                                                
14 Disponível em: https://literaciesufjf.wordpress.com/2017/09/08/o-potencial-dos-games-para-uma-literacia-

midiatica-e-informacional/ 
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O blog ainda comenta sobre algumas iniciativas pelo mundo que desenvolvem 

projetos sobre a literacia midiática e informacional por meio dos jogos. O site Media Smarts 

é uma organização sem fins lucrativos canadense que apresenta jogos educacionais para 

crianças e adolescentes que versam sobre discursos de ódio, propagandas maliciosas, 

políticas de privacidade entre outros. Por meio desses jogos a organização promove o 

pensamento crítico e analisa o conteúdo de vários tipos de mídia de massa.  

Outro exemplo são os NewsGames selecionados pela curadoria da Games for Change, 

tratam de diversos temas contemporâneos mundiais centralizados no papel da mídia na 

construção de narrativas sociais.  

No Brasil, Giacomo (2010) conta sua experiência na implantação do NewsGame no 

setor da Internet do Núcleo Jovem na Editora Abril na revista Super Interessante trazendo 

exemplos de jogos que aliava informação e diversão. O jogo Stripquiz, Mundo Estranho tinha 

por objetivo passar informações básicas sobre sexo, camisinha e prevenção de Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST) para adolescentes. A cada resposta certa uma modelo 

tirava a roupa.  

Outro jogo, o Filosofighters, Superinteressante, é um game de luta, coloca filósofos 

numa batalha de ideias e introduz noções de Filosofia para o jogador.  

Em competência informacional há o jogo Information Literacy Game15 da University 

of North Carolina Greensboro que testa os conhecimentos informacionais do usuário por 

meio de um quiz.  

 

Figura 6 – Information Literacy Game 

 

Fonte: Vernon College (2020) 

 

                                                
15 https://www.vernoncollege.edu/Information-Literacy-Game 
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Haddad e Kalaani (2014) mostram a dinâmica do Gaming Against Plagiarism16 da 

University of Florida Marston Science Librarians e da Digital Worlds Institute que 

conscientiza os estudantes das más condutas em relação à pesquisa e testa as atitudes éticas 

quanto ao plágio. 

 

Figura 7 – Gaming Against Plagiarism 

 

Fonte: College of the Arts, University of Florida (2020). 

 

Nessa perspectiva, comprovam-se que os jogos educacionais proporcionam aos 

alunos formas divertidas de aprendizagem; Gasque (2012, p. 66) contribui com esse 

pensamento ao afirmar que os “[...] brinquedos e a vontade de brincar são importantes para a 

estruturação da significação e suas relações na construção do pensamento, permitindo a 

aquisição das capacidades representativas pelas crianças”.  Cabral (2006, p. 15), ainda afirma 

que: 

O jogo será conteúdo assumido com a finalidade de desenvolver habilidades 

de resolução de problemas, possibilitando ao aluno a oportunidade de criar 

planos de ação para alcançar determinados objetivos, executar jogadas de 
acordo com este plano e avaliar sua eficácia nos resultados obtidos. 

  

 

Assim, cabe acrescentar que apesar dos jogos serem utilizados com diversos 

propósitos e situações proporcionando habilidades e competências variadas, nesse contexto 

informacional, devem ser elaborados a fim de incentivar o aluno a buscar a informação de 

forma correta, avaliar quais fontes serão pesquisadas pelo aluno para ter a informação 

verdadeira. Dessa maneira, o desenvolvimento da competência informacional ajuda o aluno a 

                                                
16 https://cms.uflib.ufl.edu/games/gap 
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adquirir pensamento crítico e a buscar informações em fontes confiáveis. A ilustração mostra 

o ponto em comum entre a educação e a competência informacional: 

 

Figura 8 – Relação entre a educação e a competência informacional 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Vale destacar que as forças são inversas nas relações entre educação e competência 

informacional por meio dos jogos. Enquanto a educação vem de parâmetros pensados a partir 

de políticas internacionais, como a Agenda 203017da Organizações das Nações Unidas (ONU) 

e nacionais, com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)18, a competência informacional 

parte da necessidade de uso de informação validada por pares e pela ciência. Portanto a 

                                                
17 Disponível em: http://www.agenda2030.org.br/ods/4/ 
18 Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf 
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educação é motivada por educadores para promover o conteúdo, ou seja, o educador percebe 

um conteúdo importante para passar aos alunos, já na competência informacional o aluno 

percebe o conteúdo como importante e vai buscá-lo a partir de um desejo de pesquisar em 

fontes confiáveis e ter competência para avaliar essa busca.  

Importante destacar que a Agenda 2030 tem como objetivo o desenvolvimento 

sustentável, oferecendo uma educação de qualidade assegurando a educação inclusiva e 

equitativa de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 

todos.  

A BNCC tem por objetivo o progresso de aprendizagens essenciais que incluem o 

desenvolvimento de dez competências, a saber: 

 

 Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 

sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a 

realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma 
sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 

ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 

e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular 

e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas. 

 Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das 

locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da 

produção artístico-cultural. 
 Utilizar diferentes linguagens-verbal (oral ou visual-motora, como 

Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital – bem, como 

conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se 

expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 
 Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.  
 Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se 

de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 

próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da 
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 

crítica e responsabilidade. 
 Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 

formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que 
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e 

o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com 

posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do 

planeta. (BNCC, p. 9) 
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A BNCC ainda pontua a importância de valorizar e problematizar as situações do 

cotidiano por meio do lúdico, de trocas, da escuta e de falas sensíveis nos ambientes 

educativos incluindo a biblioteca nesse espaço educativo.  

Nesse entendimento é importante pontuar que a aprendizagem deve ser interessante e 

desafiadora para o aluno e a utilização dos jogos nesse processo pode ser um recurso 

motivador fazendo com que esse aluno se engaje na busca e uso da informação. Assim, 

destaca-se como exemplo um trabalho de Spudeit et al (2017) que implantou um programa de 

competência informacional com alunos do ensino fundamental no Colégio Pedro II no 

campus Humaitá e que utilizou-se dos jogos na elaboração das atividades tais como jogos de 

caça ao tesouro na biblioteca, júri simulado com análise comparativa de fontes de grupo, 

jogos de Quizz com placas de V ou F. Verifica-se que a biblioteca pode ser utilizada como um 

espaço de aprendizagem, utilizando-se da gamificação para criar jogos voltados ao uso da 

informação. Gasque (2016, p. 19), ressalta a importância do uso da biblioteca com fins 

educacionais aliado ao uso de jogos ao afirmar que:  

 

Gamificação refere-se à aplicação de elementos de jogo e técnicas de design 

de jogos digitais para aprendizagem, em especial do letramento 
informacional. Bibliotecas, reconhecidas como espaços de aprendizagem 

orientada para o interesse e a descoberta auto-dirigida [sic], são ideais para o 

tipo de aprendizagem e descoberta promovido pela [sic] jogos. Igualmente 

importante, bibliotecas podem participar como espaços de reunião pública 
para melhorar as habilidades sociais dos jogadores, incentivando a jogar 

juntos, em pequenos grupos ou turmas grandes. O ambiente social da 

biblioteca também pode incentivar os usuários a serem reflexivos no jogo.  

 

Portanto em relação a aprendizagem, o uso de jogos ou a utilização dos elementos 

dele, podem se tornar ferramentas importantes para a realização de atividades com foco no 

desenvolvimento da competência informacional. Dessa forma, a utilização de jogos no âmbito 

da biblioteca favorece um olhar mais amplo e dinâmico do espaço com fins de aprendizagem.   
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6 CAMPO EMPÍRICO 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Específicas (NAPNE) do Colégio Pedro II, campus Tijuca II. Na próxima seção pretende-se 

relatar um breve histórico do colégio. 

 

6.1 COLÉGIO PEDRO II19 

 

O Colégio Pedro II20 foi fundado em 1837, sendo considerada uma instituição pública 

tradicional de Ensino Básico do Brasil. Ao longo da história do Brasil, o colégio foi fruto dos 

tempos do Império. A origem do Colégio reporta ao ano de 1739, quando foi fundando o 

Colégio dos Órfãos de São Pedro por Dom Antônio de Guadalupe, 4º Bispo do Rio de 

Janeiro. Em 1766, o Colégio dos Órfãos se transformou em Seminário de São Joaquim com 

fins de atividade moral, religiosa e intelectual e assim ganhou novas instalações, onde hoje é o 

Campus Centro, ao lado da Igreja São Joaquim. Em 1837, o Ministro do Império, Bernardo 

Pereira de Vasconcelos, apresentou um decreto na qual constava a assinatura do Regente 

Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda, para a reorganização do Seminário e a mudança 

do nome para Imperial Collegio de Pedro Segundo, homenageando o Imperador menino na 

data de seu aniversário, em 2 de dezembro, quando completou 12 anos. Dessa forma, o 

Colégio foi inaugurado com a presença do imperador e de sua família, de todo o Ministério do 

regente e de outros signatários do Império. O primeiro Reitor do Colégio foi Frei Antonio de 

Arrábia, bispo de Anemúria. 

             Consta nos relatos do livro Memória Histórica do Colégio Pedro II que foi o primeiro 

colégio de Instrução Secundária Oficial do Brasil. Criado para ser modelo da instrução 

pública secundária, o Colégio Pedro II, quase bicentenário, é considerado referência de 

qualidade no ensino. A Constituição de 198821 cita nominalmente o Colégio Pedro II no art. 

242, § 2, onde mantém o colégio na esfera federal. Em 2012, com a Lei nº 12.677/12, o 

colégio foi integrado a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

                                                
19 Informações retiradas do livro Memória Histórica do Colégio Pedro II. 

 
20 Instituição de ensino explicitamente citada e protegida na Constituição brasileira de 1988, em seu art. 242, 

parágrafo 2⁰, não podendo deixar de ser uma Autarquia Federal. 

 
21https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/139952/Constituicoes_Brasileiras_v7_1988.pdf?sequenc

e=10&isAllowed=y 

 



78 

 

 

criada pela Lei nº 11.892/98 e afirma-se socialmente como um Centro de Referência Nacional 

em Educação Básica. Merece destaque também a sua atuação como espaço de pós-graduação 

e pesquisa e a produção em atividades de extensão e cultura, se distinguindo das demais 

escolas de educação básica. 

Ressalta-se que além de promover a formação geral do educando, o colégio também 

oferece atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (texto incluído na Lei de 

diretrizes e bases da educação nacional (LDB) pela Lei 12.796/13) e vem se afirmando como 

uma escola inclusiva, pois desde a década de 1980 recebe, por meio de convênio, os 

estudantes concluintes do Ensino Fundamental do Instituto Benjamin Constant no Ensino 

Médio como também recebe alunos por meio de sorteios e concursos por meio de provas no 

6º do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio.  

Em relação a sua estrutura, de acordo com o Projeto Político Pedagógico 

Institucional22 (PPPI), o colégio conta com 14 campi e possui a capacidade de atender cerca 

de 12.000 estudantes na Educação Básica/Profissional nas seguintes modalidades de ensino: 

educação infantil, ensino fundamental (anos iniciais), ensino fundamental (anos finais), ensino 

médio regular, ensino médio integrado e ensino médio integrado à educação profissional na 

modalidade de educação de jovens e adultos (PROEJA). Além dessas modalidades o Colégio 

oferece cursos de Pós-graduação lato sensu e stricto sensu e cursos de Mestrado. Vale 

ressaltar que o colégio incentiva seus profissionais a participar em eventos pedagógicos e 

científicos. 

             Quanto à qualidade de ensino, o colégio por meio de sua missão, visa promover uma 

educação de excelência, pública, gratuita e laica. O corpo docente do colégio em sua grande 

maioria possui titulação de mestre e doutor. Além disso participam de projetos de pesquisa, 

extensão e cultura, docência na Pós-graduação e demais eventos constantemente divulgados 

por seus departamentos.  

 

6.2 NAPNE 

 

                                                
22 O documento é resultado de três anos de debates entre as câmaras setoriais que representam os segmentos da 

Educação Infantil, Educação Fundamental, Ensino Médio e Pós-Graduação, composta democraticamente por 

membros da comunidade escolar. Foram realizadas mais de 30 reuniões e 8 audiências públicas. Disponível em: 

http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2018/JUL/PPPI%20NOVO.pdf 
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Em seu Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI), o Colégio Pedro II evidencia 

as políticas de ensino, programas, projetos e atividades desenvolvidas pelos docentes, 

discentes e técnicos-administrativos da instituição, bem como a inclusão dos componentes 

curriculares elaborados pelos Departamentos e dos setores pedagógicos. Desta forma, serão 

descritos aqui os objetivos, a estrutura e as políticas do NAPNE do colégio de acordo com o 

PPPI. 

Os NAPNEs nos campi do Colégio Pedro II, foi instituído pela Portaria nº 906 e 

Portaria nº 1.128/12; é um espaço pedagógico responsável pelo atendimento a estudantes que 

são público-alvo da Educação Especial23 e a estudantes com necessidades educacionais 

específicas, estando subordinado no Campus à direção pedagógica e na reitoria à Seção de 

Educação Especial – NAPNE Geral, Diretoria de Ações Inclusivas e Assuntos Estudantis/Pró-

Reitoria de Ensino (DAE/PROEN). Em sua atuação estabelece constante diálogo com o Setor 

de Orientação e Supervisão Pedagógica (SESOP24), com as coordenações pedagógicas de 

área/disciplinas e com toda a equipe técnico-administrativa. 

A equipe dos NAPNEs é composta por professores com especialização em 

Atendimento Educacional Especializado, pedagogos, fonoaudiólogos escolares, técnicos em 

assuntos educacionais, revisores e transcritores de Braille, tradutores/intérpretes de Libras, 

profissionais de apoio escolar. Importante fazer uma ressalva de que nem todos os NAPNEs 

possuem a equipe completa, mas o colégio busca essa estruturação. Outra ressalva a ser feita é 

que o público-alvo não se restringe ao público alvo da educação especial somente, mas 

abrange outras necessidades educacionais específicas, como em decorrências de fatores 

neurocomportamentais, inatos ou adquiridos, seja ocasionado por fatores psicológicos ou 

sociais de caráter permanente ou temporário, apresentam dificuldades ou impedimentos no 

seu desenvolvimento acadêmico ou em suas relações interpessoais. A necessidade do aluno 

para frequentar o NAPNE é apresentada pelos responsáveis por meio de laudo médico. 

A equipe do NAPNE planeja e estabelece as estratégias mais indicadas do atendimento 

pedagógico especializado como também as adaptações físicas, ambientais, metodológicas e 

didáticas, e as adequações aos conteúdos curriculares e do processo avaliativo necessários 

para atender às necessidades específicas de cada estudante acompanhado pela seção. 

                                                
23 Definido pela legislação são pessoas com deficiência física, visual, auditiva, intelectual, mental, com 

transtorno global do desenvolvimento ou com superdotação/altas habilidades. 

 
24 Alterou para Setor de Orientação Educacional e Pedagógica (SOEP) de acordo com a portaria 4111/2018. 
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Assim, a seção se concretiza em diferentes espaços e tempos escolares por meio do 

atendimento educacional especializado, seja na Sala de Recursos, no Ensino Colaborativo, na 

Bidocência25, na Mediação Especializada, no Laboratório de Aprendizagem (LA) em 

atendimentos a pequenos grupos, nas Oficinas Pedagógicas desenvolvidas pelos profissionais 

técnicos, nos Grupos de Apoio Pedagógico Especializados (GAPEs) desenvolvidos pelos 

professores das disciplinas dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. É 

importante enfatizar que todo trabalho desenvolvido em cada NAPNE é realizado sob a 

orientação dos Coordenadores dos NAPNEs, cujas atribuições constam na Portaria nº 

1.348/2016, a saber: 

 A importância de um interlocutor, em cada campus, junto às equipes pedagógicas, 

fornecendo subsídios no que tange aos discentes com necessidades específicas, de 

modo a garantir práticas inclusivas; 

 A necessidade de se empreender e coordenar ações de avaliação e análise das 

necessidades específicas dos estudantes encaminhados ao NAPNE; 

 A necessidade de dinamizar e acompanhar o conjunto de atendimentos pedagógicos 

aos estudantes com necessidades específicas realizadas no campus. 

 O imperativo de articular, integrar e subsidiar as atribuições dos diferentes 

profissionais que compõem a equipe do NAPNE; 

 A necessidade de representar a equipe do NAPNE nos fóruns consultivos e 

deliberativos de cada campus, articulando políticas e ações inclusivas; 

 A articulação de estratégias do NAPNE com os diversos setores de cada campus, 

visando à acessibilidade arquitetônica, tecnológica, nas comunicações e na informação 

e nas práticas didático-pedagógicas; 

 A necessidade de um representante do campus perante a Seção de Educação Especial 

NAPNE Geral /DAE/PROEN. 

 

6.2.1 Laboratório de Aprendizagem 

 

O Laboratório de Aprendizagem (LA) foi uma estratégia implementada a partir de 

2001 nas Unidades Escolares I26. Atende com uma dinâmica mais lúdica e abordagens 

diferenciadas, com base em teorias psicopedagógicas, psicomotoras e metacognitivas. O 

                                                
25 Segundo Santos e Mello (2015, p. 6) “foi inserida como parte do projeto do projeto da Educação Infantil da 

escola [...] se caracteriza pelo compartilhamento simultâneo de uma turma por dois professores, na qual, ambos 

são responsáveis pelo planejamento, pela avaliação e pela atuação pedagógica com as crianças”. 
26 Fazem parte dessas Unidades os alunos do 1⁰ ao 5⁰ ano. 
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professor que atua no LA tem como objetivo observar os níveis e modalidades de 

aprendizagem, as habilidades psicomotoras e as funções cognitivas e executivas das crianças 

encaminhadas que apresentam significativas dificuldades acadêmicas e/ou interpessoais, de 

maneira que, respeitando os seus ritmos de aprendizagem e os interesses individuais, possa 

intervir pedagogicamente em seu processo de aprendizagem e socialização.  

Os professores (as) e fonoaudiólogos (as) atuantes nesse espaço têm formação e 

experiência em áreas como a Psicopedagogia, a Psicologia, a Neuroeducação e afins, e 

investigam os obstáculos que impedem o desenvolvimento de competências para o 

aprendizado escolar.  

A seguir são detalhadas algumas atividades desenvolvidas por esse laboratório: 

 Oficinas de Linguagem (pela fonoaudiologia escolar): atividades em grupo que 

visam o aprimoramento da linguagem (oral, escrita/leitura, voz, fala audição e 

motricidade orofacial), das habilidades pragmático-discursivas, da consciência 

metalinguística, da fluência semântica; 

 GAPEs: aulas, em pequenos grupos ou mesmo individualizadas, ministradas 

pelo professor da disciplina da grade dos anos finais do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio com orientação dos professores do AEE. Nessas aulas, são 

desenvolvidas atividades específicas para que as barreiras/dificuldades no 

processo ensino-aprendizagem possam ser minimizadas; 

 Oficinas de Robótica, de Ciências e de Jogos, as quais têm como objetivo o 

desenvolvimento das funções executivas.  

 Oficinas de Língua brasileira de sinais (LIBRAS) e Oficinas de Braile27 

oferecidas com o objetivo de divulgar a Língua de Sinais e o Sistema Braile. 

 

6.2.2 Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) / AEE 

 

Constitui-se um espaço organizado com materiais didáticos, equipamentos e recursos 

pedagógicos especializados de tecnologia assistiva, no qual é oferecido um atendimento 

especializado (AEE) em complementação e/ou suplementação ao realizado em classe de 

ensino comum. As atividades específicas dessa sala são: Ensino do Sistema de Braille, das 

técnicas de cálculo no Soroban28, do uso de recursos ópticos e não ópticos e técnicas de 

                                                
27 Um sistema de escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou com baixa visão. 

 
28 Instrumento oriental chamado ábaco japonês utilizado para cálculo. 
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orientação e mobilidade, estratégias para enriquecimento curricular, ensino da usabilidade e 

das funcionalidades da informática acessível, ensino de LIBRAS e da Língua Portuguesa na 

modalidade escrita, estratégias para o desenvolvimento de processos mentais, estratégias para 

autonomia no ambiente escolar, ensino de uso da Comunicação Alternativa e Aumentativa 

(CAA).  

 

6.2.3 Coensino / Ensino Colaborativo / Bidocência 

  

O Ensino Colaborativo ou coensino envolve a atuação conjunta, e em cooperação de 

dois profissionais da educação em uma mesma classe, sendo um deles o professor regente da 

disciplina específica a ser ministrada. É recomendado que um dos profissionais possua 

formação na área de Educação Especial. Na bidocência, há presença de dois professores da 

mesma disciplina.  

Determinadas condições, sejam sensoriais (deficiência visual, deficiência auditiva 

grave ou profunda), físicas (dificuldades motoras em especial nos membros superiores), 

cognitivas (significativo déficit intelectual) ou de transtornos globais do desenvolvimento 

(comprometimento psicoemocional), mediante a constatação na prática diária com o 

estudante, necessitam uma atuação mais direta no próprio espaço da sala de aula, seja em 

tempo parcial (alguns dias/horas por semana, dependendo das atividades a serem 

desenvolvidas), seja em tempo integral. 

 

6.2.4 Avaliação pelo NAPNE 

 

A avaliação dos estudantes atendidos por esse núcleo se faz no diálogo com o processo 

da avaliação escolar. Todos os profissionais envolvidos buscam atender às possibilidades, 

necessidades e potencialidades nos diferentes estudantes, respeitados os limites de sua atuação 

institucional. Na prática, ao fim do ano letivo, esses estudantes são analisados em Estudos de 

Casos Específicos, a ser referendada pelo Conselho de Classe, tendo por base todas as 

avaliações realizadas, a Ficha de Avaliação Individualizada, os pré-requisitos mínimos da 

série, as condições psicoativas e o contexto das relações educacionais e sociais no qual o 

estudante se insere. 
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7 COLETA DE DADOS  

 

 

Nesta seção será mostrado o decorrer de como procedeu a pesquisa no campo 

empírico e os instrumentos utilizados para a coleta de dados. Posteriormente será mostrado a 

análise dos dados coletados dos respondentes.   

 

7.1 AS ETAPAS DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

A seguir será mostrado as etapas realizadas para a pesquisa em campo. Primeiro foi 

realizada uma visita ao setor e depois formulou-se um questionário. 

 

7.1.1 Investigação prévia: conhecendo o NAPNE  

 

A entrevista foi realizada em uma conversa informal somente com 2 profissionais do 

NAPNE inicialmente com o objetivo de conhecer o setor e entender os serviços prestados por 

esses profissionais para posterior realização do questionário. Perguntado se incluíam os jogos 

como material utilizados, um dos profissionais da equipe mostrou um acervo pequeno de 

jogos, a saber: Torre de Hanói, Resta 1 e Dama. Esclareceu também que os jogos são 

elaborados em conjunto com o professor da matéria, mostrou um jogo de química e outro de 

artes. O jogo de artes faz uma combinação com a palavra, mais a definição e mais figura. Eles 

trabalham conforme demandados. Quanto ao feedback da avaliação é com o professor da 

matéria mesmo, porém na percepção do profissional os jogos melhoram a atenção e 

raciocínio.  

O outro profissional citou o jogo “Show do milhão” adaptado para geografia onde são 

elaboradas perguntas sobre em que região o Rio de Janeiro fica, qual o maior Estado do 

Brasil. A dinâmica é melhor atendida com alunos reunidos em grupo e fornece uma resposta 

só após a discussão entre si do tópico perguntado. Na percepção do profissional os jogos 

cooperativos são mais satisfatórios do que os jogos de disputa, pois evita deixar o aluno 

frustrado. Outra percepção do profissional é que esses jogos melhoram o foco, o raciocínio e o 

relacionamento em grupo. Quanto ao planejamento, o profissional faz uma legenda por tipo 

de abordagem dependendo da matéria e do aluno. Por exemplo quando um aluno tem 

dificuldade somente em matemática, a abordagem é pontual. Quando vários alunos têm 
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dificuldade em uma matéria ou um aluno tem dificuldades em várias matérias a abordagem é 

reativa, ou seja, uma abordagem mais abrangente.   

Após a visita ao local e a conversa com os dois funcionários, desenvolveu-se o projeto 

empírico dessa pesquisa.  

 

7.1.2 Elaboração do Questionário 

 

As perguntas foram elaboradas de acordo com as categorias levantadas na pesquisa 

com base nos conceitos norteadores: TDAH, Jogos e Competência Informacional. Na 

primeira categoria foi interessante traçar o perfil profissional que lida com essas crianças, 

entender como é a dinâmica de seu trabalho e as capacitações que esse profissional necessita 

para realizar as atividades com os alunos. Foi levantada as observações da equipe quanto ao 

aluno com TDAH, as principais necessidades que esse aluno apresenta. Na parte dos jogos, 

foi fundamental entender que tipo de jogos são utilizados, como são escolhidos e como os 

alunos se comportam durante o jogo e o terceiro e último conceito envolve perguntas em 

torno das fontes de informação, que tipo de fontes ele consulta e se esse aluno tem capacidade 

crítica durante o jogo. Portanto as perguntas elaboradas no questionário basearam-se no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 14 – Categorias da pesquisa 

Categorias Questões pensadas para formular o questionário 

Equipe do NAPNE  Formação profissional 

 Capacitações  

Alunos com TDAH  Percepção do profissional em relação aos alunos com 

TDAH (características) 

 Disciplinas com maiores dificuldades 

 Necessidades 

Jogos  Quais jogos utilizados e/ou elaborados  

 Metodologia adotada para a escolha dos jogos (livros, 

sites, blogs) 

 Benefícios da utilização dos jogos 

Competência Informacional  Ações observadas durante a partida (aluno consulta 

alguma fonte de informação) 

 Alcançam capacidade crítica 
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 Autonomia para responder as questões 

Fonte: Elaboração da autora 

 

7.1.3 Escolha dos respondentes 

Foram selecionados para a aplicação do questionário os profissionais que compõe a 

equipe do NAPNE do Colégio Pedro II do campus Tijuca II. Este campus foi selecionado para 

a pesquisa devido à praticidade e localização próxima da atuação profissional da autora. 

Inicialmente a ideia era entrevistar os alunos com TDAH, mas com o desenrolar da 

pesquisa percebeu-se que seria mais difícil a entrevista com as crianças com TDAH e 

consequentemente traria menos retorno para a pesquisa. Por isso, optou-se de entrevistar a 

equipe do NAPNE captando a percepção deles sobre essas crianças e além disso consegue-se 

colher informações sobre a dinâmica do trabalho dos profissionais ao planejarem suas 

atividades. 

A equipe do NAPNE do Campus Tijuca II é composta por 4 pessoas e os respondentes 

foram identificados pelas letras (X, Y, Z, W) para garantir o anonimato como participante da 

pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Foram elaboradas 24 perguntas no questionário (ver apêndice) com perguntas abertas 

e fechadas. Ao longo do questionário percebe-se que as perguntas se relacionam a aquisição 

de competências tanto dos alunos quanto dos profissionais. 

 

7.1.4. Aplicação do questionário  

 

O questionário foi impresso e entregue aos respondentes pessoalmente esclarecendo o 

objetivo da pesquisa. Foi entregue em meados de novembro de 2019 e a equipe o devolveu 

em 15 dias. Esse instrumento de coleta busca identificar as ações que a equipe do NAPNE 

desenvolve quanto a aprendizagem para auxiliar o aluno com TDAH para sanar as 

dificuldades que apresentam.  
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Quadro 15 – Levantamento de dados 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

7.1.5. Análise das respostas 

 

1) Qual sua formação profissional? Essa pergunta visa identificar a formação de 

cada servidor. Foi identificado que um dos servidores é formado em Pedagogia e 

Fonoaudiologia com especialização em Atendimento Educacional Especializado, o segundo é 

bacharel em Educação Física, o terceiro tem Licenciatura em Informática com especialização 

em psicopedagogia e o outro é formado em Psicologia com pós-graduação em atendimento 

educacional inclusivo. Dessa forma nota-se que há formações diferentes para atender o setor. 
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Além disso importante ressaltar sobre os alunos que frequentam este setor possuem 

necessidades específicas, daí a ênfase na formação em educação especial.   

2) Há capacitações para a equipe no setor?  De acordo com os respondentes existem 

capacitações como oficinas e palestras oferecidos pelo setor de Educação Especial NAPNE 

Geral. O intuito dessa pergunta é saber se os profissionais se atualizam para desempenhar a 

sua função junto ao setor. Nessa pergunta verifica-se que a capacitação tem por objetivo 

alcançar novos conhecimentos e adquirir habilidades pessoais para garantir seu 

desenvolvimento profissional. Assim, pondera-se que os profissionais também buscam a 

informação e fazem uso dela por meio das participações em eventos configurando-se um meio 

para a aquisição de competência informacional. Conforme mostra a IFLA (2005, p. 1) que:  

 

A competência informacional está no cerne do aprendizado ao longo da vida. 

Ele capacita as pessoas em todos os caminhos da vida para buscar, avaliar, 
usar e criar a informação de forma efetiva para atingir suas metas pessoais, 

sociais, ocupacionais e educacionais. 
 

O High-Level Colloquium on information literacy and lifelong learning final report 

(2006, p. 11) também destaca sobre uma das ações de recomendação voltadas ao aprendizado 

ao longo da vida: “[...] as práticas pedagógicas devem ser ativas e voltadas ao aprendizado 

participativo. O cultivo de hábitos de inquirição e investigação, assim como a atualização 

constante são essenciais ao aprendizado da competência informacional”. Dessa forma nota-se 

a importância na busca das capacitações a atualizações para o exercício profissional. 

3) No seu ponto de vista, quais capacitações são necessárias para atuação no 

setor? Foi constatado que há necessidade de mais capacitações com foco na inclusão e 

atendimento especializado. Nessa pergunta buscou-se a compreensão dos tipos de 

capacitações que são necessárias para atender os alunos com TDAH no intuito de aprimorar 

mais o atendimento no que condiz com a aprendizagem. Constata-se dessa forma que os 

profissionais também reconhecem que há necessidade de um aprendizado contínuo para que 

possa exercer suas atividades adequadamente, ou seja, a educação continuada leva ao 

“aprender a aprender” e conforme evidencia a American Library Association (1998, p. 1) se 

relaciona com a aprendizagem independente no sentido da pessoa se “[...] esforçar para obter 

excelência na busca por informação e conhecimento” e além disso o profissional tem 

responsabilidade social pois conforme a American Library Association (1998) cita que quem 

tem responsabilidade social “[...] contribui positivamente para a comunidade de 

aprendizagem” Assim é constatado que o aprendizado contínuo é importante para o 
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desenvolvimento da aprendizagem independente e conduz ao profissional a ter 

responsabilidade social.  

4) Quais as principais características apresentadas do aluno que possui o 

TDAH? Por meio da percepção dos profissionais do setor e laudos médicos que comprovam 

o diagnóstico, os respondentes informaram que geralmente os alunos são desatentos, 

impulsivos, agitados e há desorganização (mental e espacial). Na literatura revisada sobre 

TDAH mostra que são essas características que os portadores de TDAH apresentam.   

5) Atualmente, em qual ano de ensino o NAPNE possui o maior número de 

assistidos? De acordo com os respondentes encontram-se no 6⁰ ano. Essa pergunta teve 

como objetivo identificar em que ano os alunos precisam mais de auxílio. Nesse sentido é 

interessante pensar em que tipo de habilidades são necessárias o aluno desenvolver para a 

resolução de problemas e contribuir para a aprendizagem. No contexto informacional é 

importante saber localizar a informação e avalia-la conforme suas demandas. Portanto é 

importante focar nos 3 fatores destacados por Miranda (2006), a cognitiva, psicológica e 

social que se ainda se relacionam com o saber, saber-fazer e o saber-agir. 

6) Em que (quais) disciplina (s) geralmente apresentam maior dificuldades? As 

respostas foram: Matemática, Português, Ciências, Física, Química e Sociologia. Essa 

pergunta busca identificar em que conteúdos o desenvolvimento a competência 

informacional pode ser aplicado para buscar a aprendizagem. Essas disciplinas são 

representadas pela lacuna do conhecimento conforme mostra a figura 8. Cabe ressaltar que os 

profissionais do NAPNE geralmente buscam os professores para os auxiliarem, porém nota-

se que a biblioteca, muita das vezes, não é um lugar perceptível para a busca de informações. 

Conforme a UNESCO (2002) sugere que o uso da informação no ensino e aprendizagem 

deve ser planejado em conjunto entre os bibliotecários e professores quanto a utilização dos 

recursos da biblioteca. No High-Level Colloquium on information literacy and lifelong 

learning final report (2006) enfatiza sobre uma das ações estabelecidas onde é necessário 

preparar educadores e desenvolver profissionais especialistas no tema com o intuito de 

potencializar o aprendizado. Com isso, constata a necessidade de desenvolver programas de 

aprendizado e valorização do tema voltados aos professores, educadores, bibliotecários, 

acadêmicos, e agentes comunitários, entre outros. Portanto é possível desenvolver programa 

de desenvolvimento de competência informacional associados aos conteúdos disciplinares.   

7) Quais as necessidades esses alunos mais apresentam no setor? As necessidades 

apresentadas pelos alunos: são o auxílio para a realização da prova e aulas de reforço escolar. 

Nessa pergunta tem por objetivo, de acordo com as necessidades levantadas, a possibilidade 



90 

 

 

de traçar estratégias para o desenvolvimento da competência informacional. Vitorino e 

Piantola (2011, p. 102-106), pontuam a competência informacional sobre 4 dimensões, nesse 

contexto vale destacar a dimensão técnica, ligada a habilidade, uma atividade prática, é uma 

ação do indivíduo no contexto informacional. Portanto para aprimorar os alunos nas aulas de 

reforço escolar e realização da prova talvez seja interessante desenvolver atividades que 

levem a competências do saber-fazer, ou seja, ações que ajudem a selecionar métodos mais 

apropriados de pesquisas ou sistemas de recuperação para acessar a informação necessária, 

elaborar estratégias de busca de informação conforme Gasque (2010) salientou. Cabe aqui 

apontar também o papel do mediador, de acordo com Dudziak (2001, p. 154) é “[...] guiar 

nos processos de busca de informação”. Dessa forma entende-se que é necessário 

desenvolver atividades que levem o aluno a autonomia do saber-fazer voltados ao uso e 

acesso as informações pertinentes.  

8) Durante as atividades do aluno, quais são as dificuldades mais observadas? O 

que mais pontuou-se foram problemas com raciocínio lógico e com análise e interpretação de 

textos. Para superar os problemas dos alunos os profissionais estabelecem estratégias 

metodológicas e didáticas adequando aos conteúdos escolares atendendo às necessidades 

específicas de cada estudante que frequenta a seção. Essa pergunta também visa traçar 

estratégias para o desenvolvimento da competência informacional de acordo com as 

dificuldades apresentadas dos alunos. Cabe pontuar que ações desenvolvidas pela biblioteca 

como a promoçao da leitura, desenvolvimento em fluência em informação com vistas ao 

pensamento crítico e atividades de cunho sociocultural valorizando a literatura auxiliam os 

estudantes a alcançar um maior nível de literacia tanto na leitura e escrita quanto na 

aprendizagem conforme destaca a UNESCO. Cabe também o mediador auxiliar e oferecer 

meios para que o aluno possa selecionar a informação e hierarquizar as informações 

avaliando com senso crítico. Pondera-se também visando uma aprendizagem independente, 

onde o aluno possa selecionar, analisar, sintetizar e interpretar uma informação de modo 

autônomo. Demonstra-se isso na normas propostas pela American Library Association (1998) 

onde o aluno deve aprender a organizar, selecionar e avaliar a informação alcançando o 

pensamento crítico. O mediador segundo Feuerstein (2014) somente auxiliará o aluno no 

processo de seleção das informações possibilitando o aluno a aprender a aprender levando-o 

a análise reflexiva. 

9) São usados jogos e/ou atividades lúdicas para auxiliar essas crianças? Todos 

confirmaram a utilização dos jogos como forma de auxilio a fim de atender as crianças com 

TDAH. Segundo a percepção dos profissionais, os jogos podem ser utilizados para fins 
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educacionais. Isso é comprovado nas análises de Piaget, Vygotsky e Wallon sobre o uso dos 

jogos no desenvolvimento da aprendizagem. Piaget (1978) destaca em seus estudos que os 

jogos contribui no desenvolvimento cognitivo da criança possuindo uma função educativa e 

auxiliando na formação dos valores sociais. Vygotsky (1989) ressalta sobre a imaginação 

atuando nos jogos e nas brincadeiras, onde a criança consegue manifestar seus desejos e 

internalizar as regras sociais. Na análise de Wallon (2010) o lúdico e a criatividade 

contribuem na formação da criança desenvolvendo a autonomia e sua personalidade.     

10) Que tipos de jogos são elaborados e/ou utilizados? Os respondentes 

informaram que geralmente são jogos de tabuleiro, Quiz e jogos produzidos na escola com 

objetivo de atender a alunos deficientes visuais auxiliando-os no desenvolvimento tátil. A 

seguir pontuam-se algumas considerações sobre os tipos de jogos utilizados no NAPNE.  

Geralmente o uso de Quiz mostra-se uma forma de interação onde é possível avaliar a 

aprendizagem do aluno. Esse tipo de jogo incentivam os alunos a pensarem, pequisarem, 

refletirem e discutirem os conteúdos e conceitos passados em sala de aula por meio de 

questões de ordem teóricas e práticas. Conforme Vygotsky (1989) destaca, os jogos são uma 

alternativa ao processo de aprendizagem contribuindo no desenvolvimento de habilidades e 

raciocínio do aluno. Além disso, o Quiz pode ser elaborado para o desenvolvimento da 

competência informacional conforme pode ser visto no artigo de Spudeit. et al (2017) que 

aplica esse tipo de jogo na biblioteca. Jogos de tabuleiro também podem ser utilizados com 

fins didáticos. Na literatura observa-se que há jogos de tabuleiros elaborados para o ensino de 

conteúdos disciplinares. Lopes (2000) pontua que esse tipo de jogo ajuda ao aluno aceitar 

regras e limites, além de auxiliar no desenvolvimento da atenção, do planejamento, do 

raciocínio, da fixação dos conteúdos, da avaliação, da ansiedade e da competitividade. 

11) Para a elaboração e/ou escolha dos jogos são consultadas alguma fonte de 

informação? Todos responderam que consultam os professores da matéria, livros didáticos e 

internet. Percebe-se com isso que a equipe não constuma acessar a biblioteca, considerada 

como uma fonte de informação. Isso se comprova na literatura quando Gasque (2016) destaca 

a biblioteca como espaço de aprendizagem e Belluzzo (2013) aponta uma das ações a serem 

tomadas para o desenvolvimento da competência informacional é a integração entre a 

biblioteca e a escola para trabalhar em conjunto a fim de promover ações voltadas com esse 

intuito.  

12) Há alguma metodologia para elaborar os jogos? Dois responderam que não há, 

um respondeu que há mas não especificou e outro respondeu que há e especificou que é para 

atender as necessidades e demandas do aluno. Essa pergunta tem a intenção de saber se os 
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jogos que eles adaptam ou constroem são baseados em alguma metodologia. Como visto na 

literatura a aprendizagem sob uma perspectiva sócioconstrutivista envolve introdução em um 

mundo simbólico, o qual consiste na crença de que o conhecimento se dá por meio da 

interação entre os diversos atores envolvidos no processo educativo. Neste contexto, a 

metodologia sócio-construtivista parece-nos a mais adequada para a elaboração de jogos 

educativos.    

13) Os jogos são categorizados de acordo com as disciplinas? Todos confirmaram 

positivamente. Nessa pergunta a intenção foi verificar se os jogos são preparados de acordo 

com os conteúdos disciplinares.  

14) Como os alunos se organizam para jogar? Os respondentes informaram que na 

maioria dos jogos os alunos se organizam em grupos para jogar. Pretende-se verificar se há 

habilidades sociais, comunicação entre pares, promovendo a discussão, expressando as suas 

opiniões e o desenvolvimento do pensamento crítico. De acordo com o que Andersen (2006 

apud Vitorino; Piantola, 2011), destaca que uma pessoa competente em informação é aquela 

capaz de agir discursivamente em uma sociedade.  

15) Há um mediador durante as partidas? Todos responderam que há mediador no 

jogo. Esse mediador é a pessoa da própria equipe do NAPNE. Conforme visto na literatura a 

presença de um mediador reflete na aprendizagem do aluno, pois ele vai guiar na resolução 

da proposta apresentada. Para os alunos que frequentam o NAPNE essa mediação se torna 

essencial, pois de acordo com Vygotsky (1991) é com o fortalecimento das trocas e 

estabelecimento de relações que ajuda no desenvolvimento do aluno. Nesse contexto, 

Dudziak (2003) também ressalta sobre o trabalho do bibliotecário que deve ser direcionado 

na mediação do aprendizado no uso de fontes de informações, portanto mesmo que o 

bibliotecário não seja da equipe, pode ser incluido nesse processo auxiliando o aluno a ser 

competente em informação. Assim observa-se que a mediação possibilita o aluno a adquirir 

competências escolares e a competência informacional.   

16) Que tipo de comportamento (s) são observados nos alunos durante as 

partidas? Os respondentes informaram que geralmente os alunos se sentem motivados, usam 

estratégias criativas, procuram resolver problemas por seus próprios meios, costumam fazer 

perguntas, seguem corretamente as instruções do jogo, apenas X respondeu que consulta 

fonte de informação (livros, sites) quando tem dúvidas para responder e Z respondeu que os 

alunos conseguem identificar quando uma informação é falsa ou verdadeira. Nessa questão 

destacam-se as habilidades conferidas pelos jogos, eles são autônomos, são criativos, são 

críticos e seguem a ética do jogo. Essas habilidades se relacionam com a competência 
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informacional, pois de acordo com American Library Association (1998), o aluno competente 

em informação usa a informação com precisão e com criatividade, ele busca com autonomia 

a informação com o intuito de gerar conhecimento. Vale frisar que as habilidades conferidas 

por meios dos jogos podem facilitar ao aluno a ser competente em informação.  

17) Durante a partida, quando um aluno constata alguma dificuldade própria, 

vendo a possibilidade do adversário ganhar, esse mesmo aluno procura elaborar 

estratégias para superar? Todos confirmaram que o próprio faz isso. O aluno possui 

autonomia ao elaborar sua estratégia para resolver o problema. Com isso, se verifica que o 

aluno articula a informação ao criar estratégias para ganhar o jogo. Gasque (2010), afirma 

que as habilidades originam-se das competências adquiridas e está inserida no plano do 

saber-fazer, pois por meio das ações e operações as habilidades são aperfeiçoadas e 

articuladas.   

18) As crianças adversárias se ajudam durante a partida? Todos responderam 

positivamente. O NAPNE geralmente utiliza os jogos de cooperação para solucionar os 

desafios. Há alguns jogos que o NAPNE utiliza-se de prêmios para recompensar o aluno, 

dessa forma, eles se solidarizam uns com os outros para ganhar prêmios. Apesar desse tipo de 

estratégia se aproximar da matriz behavorista, é uma forma também de estimular a 

aprendizagem valorizando ao mesmo tempo a solidariedade. Assim, o aluno ao se solidarizar 

com o próximo, ele exerce sua cidadania e pode ser competente em informação, pois de 

acordo com a ALA (1998) ele está contribuindo para a comunidade de aprendizagem e 

participando efetivamente de grupos com o propósito de buscar e gerar informações.  

19) Os alunos cumprem de forma ética as regras do jogo, exercitando a 

tolerância e cooperação mútua? Os respondentes informaram que os alunos cumprem esse 

requisitos. Ao cumprir as regras do jogo significa que o aluno está atento e também deduz 

que ele pode ser competente em informação pois a ALA (1998) enfatiza que o aluno 

contribui positivamente para a comunidade de aprendizagem ao ter o comportamento ético 

em relação à informação.  

20) Durante a partida que métodos os alunos utilizam para responder 

corretamente à questão apresentada? Para responder alguma questão no jogo os alunos 

geralmente consultam mais os amigos, a internet ou seu próprio material. Nenhum respondeu 

que consulta livros e/ou revistas. Nessa resposta verifica-se que o aluno necessita de um 

mediador que oriente a pesquisar e usar as fontes de informações confiáveis. Gasque (2016), 

salienta que o bibliotecário assume essa função para que os alunos possam aprender os 

conteúdos necessários e ser competente em informação. Kuhlthau (1993, p. 128) também 
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ressalta a importância da mediação da informação, pois para o aluno ser competente em 

informação é necessário a “[...] intervenção humana para assistir a busca de informação e 

aprendizagem a partir do acesso à informação e uso”. Nesse sentido nota-se a importância da 

colaboração da biblioteca no sentido de disponibilizar fontes de informação seguras para as 

respostas às questões-problemas colocadas pelos jogos.  

21) Há indicadores de desempenho dos alunos durante as partidas? O respondente 

X respondeu que tem e que são respostas dadas, Y respondeu que não tem, Z respondeu que 

em geral os níveis são escalonados, quanto mais acima, melhor é o rendimento. W não 

respondeu essa questão. Nesse entendimento constata-se que não se incorpora na matriz 

teórica sócio construtivista. Nota-se que os princípios da gamificação estão presente nos jogos 

como uma maneira de motivá-los e ajudar para atingir metas. Dessa forma, se aproxima com a 

matriz behavorista valorizando a tática do estímulo resposta e se afasta da visão sócio 

construtivismo. Talvez, por meio do indicador de desempenho, exista a possibilidade de criar 

um indicador de competências no jogo, pois o próprio jogo favorece essa criação, conforme 

salienta Lopes (2000), o lúdico é um indicador de competências, é uma atividade que traz 

contribuições para o próprio conhecimento. Portanto, em um jogo, é necessário um sistema de 

indicadores que permitam avaliar as ações realizadas, até mesmo para compreender aonde 

está o problema do aluno, quais suas dificuldades e apontar como pode ser melhorado. Serve 

também para uma autoavaliação do aluno. Nesse quesito talvez possa ajudar o aluno a ser 

competente em informação na avaliação crítica da informação. 

22) O aluno recebe alguma recompensa, durante ou final do jogo? Todos 

responderam que geralmente vale um doce ou recebem uma premiação simbólica. Nessa 

pergunta também verifica que o elemento da gamificação está presente, pois as recompensas 

e/ou prêmios motivam e envolvem os alunos. Essa abordagem da recompensa é típica do 

behavorismo. Cabe destacar que o construtivismo é uma matriz conceitual bem influente na 

escola, porém nota-se que práticas behavoristas como a recompensa são utilizadas. No 

contexto da competência informacional de acordo com a ALA (1989) também envolve a 

emoção quando as buscas são bem sucedidas, levando assim a motivação para continuar 

aprendendo durante toda a vida. Portanto, a busca bem sucedida podem ser traduzida por 

recompensa, quanto mais a busca for bem sucedida maior a motivação.     

23) Que tipo de habilidades são adquiridas quando eles jogam?: De acordo com os 

respondentes foram observados que eles selecionam, organizam e relacionam as informações 

para responder as perguntas, constroem argumentação consistente, tem capacidade crítica e 

autonomia para responder as questões. Nessa questão, com base na percepção dos 
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respondentes há uma relação com a competência informacional pois os alunos buscam 

informações por meio de situações-problema vivenciadas no NAPNE o que pode contribuir 

na questão da autonomia e cumprir com os requisitos necessários e requeridos para ser 

competente em informação. 

24) Na sua opinião, há algum benefício no uso de jogos para aquisição de 

conhecimento do aluno?: Os respondentes pontuaram sobre a motivação e o foco dos alunos, 

aprendem a trabalhar em grupo e apreendem o conteúdo de forma mais prazerosa, exercício 

de cooperação, tolerância, controle da impulsividade. Nessa percepção, comprova-se o que a 

literatura diz sobre o uso dos jogos no âmbito escolar, trazendo benefícios aos alunos na 

construção do conhecimento e promovendo a aprendizagem. Porém, nota-se que a resposta 

dos profissionais centra-se na interação social, cooperação e tolerância e não na 

aprendizagem.  

A seguir serão alinhados os resultados de acordo com a fundamentação teórica a fim 

de alcançar o objetivo da pesquisa.  

 

7.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta subseção tem por objetivo alinhar o aporte teórico e a parte empírica dessa 

pesquisa com o intuito de consolidar o tema. A partir dos dados coletados do questionário fez-

se uma comparação com a fundamentação teórica levando a uma análise entre as publicações 

levantadas sobre competência informacional.        

De acordo com a literatura revisada, a International Federation of Library 

Associations and Institutions (2008) cita as habilidades requeridas para a aquisição da 

competência informacional. No que condiz ao acesso à informação de forma eficiente e 

eficaz, extrai-se desse entendimento que o próprio jogo propulsiona esse acesso, pois por 

meio dele gera conhecimentos a partir de atividades desafiadoras onde o aluno como 

protagonista do jogo constrói o seu conhecimento. Esse acesso à informação, como visto 

anteriormente, se inicia com uma necessidade de informação. No NAPNE, as dificuldades dos 

alunos em conteúdos disciplinares talvez possam relacionar-se com as propostas de 

aprendizagem e/ou as intervenções necessárias para preencher a lacuna do conhecimento. 

Porém, nota-se que há uma falta de habilidade para localizar a informação de forma precisa, 

identificando as fontes potenciais de informação, isso se comprova no questionário, pois 

ninguém respondeu que os alunos consultam livros ou revistas, ou seja, fontes científicas, 

para responder corretamente as questões em vez disso consulta os próprios amigos, seu 
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próprio material ou a internet. Nesse ponto há uma ressalva, a consulta à internet pode ser 

válida, pois Gasque (2016) destaca como ferramenta de aprendizagem, porém por outro lado a 

autora também pontua que é preciso saber utilizá-la e de forma crítica. Reconhece que a 

consulta à internet se torna mais fácil pela sua facilidade e sua abrangência de informações, 

mas esse uso deve ser forma segura e isso envolve analisar a credibilidade das fontes e 

autenticidade das fontes de pesquisa.  

No que tange a avaliação da informação de forma crítica e competente, o jogo confere 

a habilidade de raciocínio crítico. Essa hipótese se confirma no questionário, pois Y 

respondeu que os alunos jogando adquirem capacidade crítica e conseguem distinguir se uma 

informação é verdadeira ou falsa. Nessa parte envolve também a organização da informação, 

categorizando de modo que se adeque a suas necessidades. No questionário, todos 

responderam que os alunos jogando selecionam, organizam e relacionam as informações para 

responder as perguntas.  

Na parte do uso da informação com precisão e criatividade, o jogo também possibilita 

a troca de ideias sobre as estratégias, compartilha o que deu certo, avalia o que não deu e 

elabora novas estratégias para jogar novamente. No questionário dois responderam que os 

alunos durante as partidas usam estratégias criativas nas partidas.  

Percebe-se por meio das respostas da vigésima terceira pergunta que no momento do 

jogo os alunos fazem uso das habilidades requeridas da CoInfo e dos conhecimentos prévios 

para resolver as questões bem como planejam a ação e refletem sobre as atividades propostas.  

De acordo com a literatura levantada e por meio das respostas do questionário, é 

possível levantar as habilidades que os jogos conferem nos alunos conforme mostrado no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 16 – Habilidades adquiridas por meio dos jogos 

 

 

 

 

 

HABILIDADES ADQUIRIDAS POR MEIO 

DOS JOGOS 

 

                      Imaginação 

 

Criatividade 

 

Desenvolvimento cognitivo 

 
    Desenvolvimento do raciocínio  
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  Interpretação 

 

 
 Autonomia 

 

 Interação Social 

 

 Comunicação 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Além disso, foi possível estabelecer uma relação entre as habilidades adquiridas com 

os jogos e as habilidades requeridas pela competência informacional como visto no Quadro 

17, conforme documento da IFLA: 

 

Quadro 17 – Relação das habilidades dos jogos com a CoInfo 

HABILIDADES REQUERIDAS PELA COMPETÊNCIA INFORMACIONAL 

ACESSO AVALIAÇÃO USO 

Início se expressa pela busca, pela 

necessidade. Pode ser decorrente 

da imaginação.  

O desenvolvimento cognitivo 

acarreta na busca pela informação 

e a localização da mesma.  

O desenvolvimento do raciocínio 

e interpretação possibilita avaliar 

e organizar a informação. 

A comunicação e interação 

social facilitam o uso ético e 

correto da informação. Por 

meio da autonomia e 

criatividade possibilita a 

aprendizagem independente.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir do documento da IFLA (2008, p. 17) 

 

Portanto, por meio da imaginação, pode se pensar na necessidade, na busca da 

informação. Isso se comprova na citação de Vitorino e Piantola (2011), ao destacarem as 

dimensões da competência informacional enfatizam a segunda dimensão que se relaciona a 

experiência do indivíduo ao lidar com a informação, como ele se expressa e age a respeito 

dela no contexto social a partir da imaginação, portanto é inerente ao indivíduo que recebe e 

transmite a informação caracterizando como único e subjetivo. Vygotsky (1989) ressalta que 

por meio do desenvolvimento cognitivo, a criança tem a iniciativa de buscar por algo e 

manifesta seus desejos.  
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No que tange ao desenvolvimento do raciocínio, o usuário pode avaliar a informação 

de maneira crítica e competente, ou seja, analisa, examina e extrai a informação necessária e 

por meio da interpretação o usuário avalia a relevância da informação encontrada ajustando as 

suas necessidades pessoais. Os jogos utilizados no NAPNE como tabuleiros e Quiz 

possibilitam a aquisição da habilidade do raciocínio e isso se comprova em Vygotsky (1989) 

que destaca os jogos como uma alternativa ao processo de aprendizagem contribuindo no 

desenvolvimento de habilidades e raciocínio do aluno. 

A comunicação e a interação social adquirida por meio dos jogos facilita o uso ético e 

correto da informação. Quanto a autonomia e a criatividade também auxiliam no processo de 

aprendizagem independente.    

Contudo, percebe-se que para os alunos alcançarem os padrões da competência 

informacional é necessário um efetivo desenvolvimento de um programa para tal finalidade. 

No questionário observa-se por meio de algumas respostas, que apesar do jogo conferir as 

habilidades necessárias para realizar a atividade proposta, falta competências para localizar 

uma informação baseada em livros, em vez disso localizam a informação por canais 

informais, como amigos e internet. Como citado anteriormente a consulta em canais informais 

como a internet, por exemplo, necessita de uma análise minuciosa para verificar fontes de 

pesquisa confiável.  

Como visto nas perguntas, a estratégia do NAPNE ao realizar jogos com alunos é 

sempre por meio da mediação. Conforme mostrado na literatura, a mediação é função 

primordial no processo de aprendizagem e aliado ao desenvolvimento da competência 

informacional auxilia no processo de reconhecimento de informações fidedignas para atender 

as demandas dos alunos. Não menos importante, vale destacar que os alunos necessitam estar 

munidos de recursos que possam facilitar o uso da informação eficiente, por isso é importante 

introduzir no planejamento educacional as práticas voltadas à competência informacional.  

Os alunos com TDAH, como visto anteriormente, possuem alguns déficits como: 

controle da atenção, processamento da informação, flexibilidade cognitiva, estabelecimento 

de objetivos, memória operacional e controle inibitório. Nesse sentido, os jogos podem ser 

vistos como uma alternativa para auxiliar os alunos quanto a esses déficits apresentados e 

possivelmente alcançar a competência por meio desses jogos. Talvez essa relação pode ser 

expressa conforme o Quadro 18 demonstra:   
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Quadro 18 – Relação entre TDAH, Jogos e Competência Informacional 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No quadro acima, primeiro levantou-se os déficits dos alunos do TDAH extraído da 

literatura. Após isso, na literatura revisada foi constatado que os jogos proporcionam vários 

tipos de habilidades. Com isso, levantou-se essas habilidades e quais se relacionam aos 

déficits apresentados e que tipos de jogos poderiam ser utilizados para cada habilidade 

levantada. Como visto na literatura e no próprio questionário os jogos são utilizados para fins 

educacionais, seus benefícios são voltados para aquisição de conteúdos disciplinares, ou seja, 

não há uma relação direta com a aquisição de competência informacional. No entanto, o aluno 

ao se beneficiar por meio dos jogos para adquirir melhor conhecimento em conteúdos 

disciplinares possivelmente pode alcançar os padrões necessários para ser competente em 
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informação. Os indicadores são uma forma de avaliar se os alunos realmente alcançariam a 

competência informacional. 

No questionário levantado com a equipe do NAPNE, observa-se que diante das 

características dos alunos com TDAH e das dificuldades apresentadas tanto em conteúdos 

disciplinares e durante as atividades realizadas, utilizam-se os jogos como benefício para 

trabalhar melhor nas questões apresentadas por esses alunos. Percebe-se que os jogos 

utilizados pela equipe têm como foco trabalhar a atenção do aluno, no desenvolvimento do 

raciocínio, na aquisição de conhecimento das disciplinas e interação social. Dessa forma, os 

alunos adquirem algumas atitudes durante as partidas como a capacidade crítica, uso de 

estratégias criativas e a autonomia para a resolução do problema proposto. Dessas atitudes 

decorrem algumas habilidades dos jogos, como selecionam, organizam e relacionam as 

informações para responder as questões. Portanto são habilidades adquiridas que podem levar 

aos padrões da competência informacional. Outro aspecto notado no questionário, foi o uso de 

elementos dos jogos, como a recompensa e a motivação durante as partidas. Da mesma forma, 

o aluno competente em informação deve ser estar motivado a buscar a informação e a 

recompensa é reconhecida pela satisfação na busca realizada.     

Vale frisar que a mediação se torna fundamental nesse processo e para auxiliar o aluno 

a ser competente em informação, o profissional da educação, seja ele professor, educador ou 

bibliotecário deve estar capacitado para esse propósito. Esse profissional também precisa 

buscar as informações em fontes confiáveis até mesmo para elaborar as questões dos jogos. 

No questionário observa-se que os profissionais do NAPNE, se capacitam por meio de 

eventos como palestras e oficinas e sentem a necessidade da constante atualização para 

exercer seu exercício com zelo e motivação. Nessa parte deduz que os profissionais são 

competentes em informação pois também compartilham de conhecimento e informação com 

outras pessoas ao participarem desses eventos. Porém, no questionário nota-se que 

dificilmente eles utilizam a biblioteca para consultar o acervo. Nesse sentido, essa 

conscientização deve ser recíproca, pois o bibliotecário deve promover ações de competência 

informacional voltadas para o uso da biblioteca. 

Outro aspecto a ser levantado, mas não presente no questionário, é a questão do 

mediador que precisa se atentar, de acordo com Wallon (1989), na aprendizagem da criança. 

O autor ressalta sobre a presença de afetividade na criança que é o pilar para o seu 

desenvolvimento, porém essa relação deve ser mútua, pois necessita estar presente também 

na competência do bibliotecário além de sua sensibilização, pois é o que aproximará ao aluno 
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compreendendo as reais necessidades informacionais dele. Diante disso, o aluno continuará 

motivado a buscar suas informações.  

Sob esse ponto de vista o High-Level Colloquium on information literacy and lifelong 

learning final report (2006) enfatiza uma das ações direcionando aos ambientes educacionais 

que devem ser locais estimulantes e isso inclui a biblioteca, onde deve haver políticas de 

apoio e implementação de iniciativas envolvendo competência informacional. Para esse 

propósito o bibliotecário deve oportunizar a seus alunos por meio de atividades que sugerem 

o uso de seu conhecimento e possa compartilhar com outras pessoas. Isso pode ser feito por 

meio da utilização de jogos, atividades lúdicas que envolvem momentos de aprendizado.  

Observa-se por meio da literatura revisada que há diversos jogos educacionais, 

inclusive os digitais, voltados a competência informacional. São utilizados ou até mesmo 

desenvolvidos jogos que levem a análise crítica de um tema, criando cenários, regras 

definidas e missão. Podem ser aplicados jogos com o intuito de apresentar a organização da 

biblioteca. Tal afirmação pode ser exemplificada na própria atividade realizada na biblioteca 

do campus Tijuca II para recepcionar os estudantes do 6⁰ ano no início do ano letivo de 2020. 

Foi planejado uma atividade e adaptado a realidade da biblioteca, cujo nome é Caça ao 

Tesouro. Na recepção foi realizada a visita guiada mostrando os espaços da biblioteca e sua 

organização quanto ao acervo. Após isso os alunos foram achando as dicas escondidas em 

envelope que estavam espalhadas pelo espaço da biblioteca. 

Os locais onde estavam escondidos os envelopes tinham a ver com as regras das 

bibliotecas. A primeira dica estava em um dos locais onde se guardam os materiais, ou seja, o 

armário, mas em vez de informá-los foi pedido a eles que lessem o banner onde continha as 

regras da biblioteca e foi informado que a primeira dica estava escondida no local aonde 

aparecia no banner. A segunda dica estava escondida em um dos computadores da biblioteca, 

foi informado que é onde se fazem pesquisas escolares e por meio dele pode consultar o 

catálogo da biblioteca. A terceira dica estava colada embaixo da carteira, foi informado que 

são lugares aonde os alunos se acomodam para ler e estudar. As dicas eram características 

sobre o tipo de literatura, o autor da obra e sobre o personagem do livro. De posse das dicas 

eles procuravam o “tesouro”. O primeiro aluno (a) que achasse o tesouro ganharia uma 

premiação.  

Observou-se que durante a atividade, primeiro a turma teria que ter atenção as regras, 

ou seja, prestar atenção nas informações e ler as dicas para achar o tesouro. Na primeira 

turma observou-se que os alunos estavam mais desatentos e por conta disso a turma demorou 

mais para achar o tesouro. Nas turmas seguintes os alunos prestaram atenção as regras e com 
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isso a facilidade para achar o tesouro foi melhor. Mais uma vez se comprova que os jogos 

trabalham a atenção e notava-se a motivação dos alunos na brincadeira proposta. O objetivo 

do jogo foi apresentar o acervo da biblioteca visando a autonomia dos alunos para localizar 

os livros nas estantes.    

Assim, extrai-se dessa análise que os jogos podem ser recursos valiosos para lidar 

com a informação atrelando a aprendizagem do aluno. Além disso, por meio das teorias 

sociointeracionistas de Piaget (1969, 1978, 1996), Vygotsky (1978, 1989, 1991) e Wallon 

(1989, 2010), foi demonstrado que o desenvolvimento da criança é dinâmico, precisa ter a 

interação com o meio, ou seja, é importante o contato com os adultos e com os objetos em 

seu ambiente, pois assim será desenvolvida sua capacidade afetiva, raciocínio, sensibilidade, 

pensamento e autonomia. Verifica-se também por meio dos resultados que as atividades 

lúdicas e realizadas em grupo são mais satisfatórias, porém nota-se que de uma forma geral a 

biblioteca deve explorar mais os recursos voltados para aprendizagem visando capacitar os 

alunos na busca da informação de forma eficiente.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa trouxe como um problema inicial o questionamento sobre a 

utilização dos jogos educacionais em alunos com TDAH como forma de alcançar a 

competência informacional. Para auxiliar na resposta desse questionamento foram 

estabelecidos objetivos específicos e com isso buscou-se na literatura a análise desse tema 

para que pudesse contribuir no desenvolvimento do trabalho. 

Retomando o capítulo sobre o TDAH, de acordo com a literatura, verificou-se que as 

crianças com TDAH geralmente são caracterizadas como desatentas, impulsivas e agitadas. 

Diante disso, alguns déficits associados acarretam em dificuldade de socialização e problemas 

emocionais, prejudicando o seu desempenho escolar e sua aprendizagem. Pensando nisso, foi 

estabelecido o primeiro objetivo específico da pesquisa averiguar como os jogos educacionais 

facilitam nesse processo de aprendizagem e promovem diversas habilidades em crianças com 

TDAH. Portanto nesse estudo observou-se que o maior desafio para essas crianças é 

desenvolver sua forma particular de aprender, algo que exige sua atenção e estimule a 

aprendizagem. É interessante pontuar, nesse contexto, que cada criança possui necessidades 

diferenciadas e cada uma responde de formas diferentes a um mesmo estímulo, por isso, o 

papel da mediação é importante nesse processo. Apesar das dimensões afetivas e cognitivas 

não terem sido exploradas no questionário nota-se que precisam ser valorizadas no âmbito 

escolar e que a mediação se torna fundamental nessa relação.  

Entretanto percebe-se que apesar da discussão sobre o TDAH tenha aumentado na 

literatura acerca das possibilidades de elaborar as estratégias pedagógicas, ainda há muitos 

desafios a serem enfrentados pensando nesses alunos para uma melhora na aprendizagem. 

Portanto é importante frisar que o mediador sempre busque estratégias inovadoras e criativas 

por meio de capacitações a fim de atender as necessidades desses alunos.  

Nos estudos dos referenciais teóricos sobre a competência informacional foi abordado 

sobre o conceito de competência, de competência informacional e sua relação com a 

aprendizagem levantando diferentes concepções e mostrando sua relevância no âmbito 

escolar.   

Foi visto que se relaciona com o processo de aprendizagem, portanto o intuito é o 

desenvolvimento de habilidades informacionais a partir dessa ótica. Interessante destacar 

nesse âmbito o desenvolvimento da competência informacional como uma prática para 

preparar os alunos a adquirir habilidades informacionais, ou seja, lidar com a informação de 

maneira eficiente. Por meio das habilidades adquiridas utilizando-se dos jogos é possível 
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inferir que são recursos que podem alcançar aos padrões esperados para se adquirir as 

competências informacionais.  

No decorrer da pesquisa foi destacado o potencial dos jogos sob as teorias 

desenvolvidas por Piaget (1969, 1978, 1996), Vygotsky (1978, 1989, 1991) e Wallon (1989, 

2010). Nessa seção observou-se como o jogo auxilia no processo formativo para o 

conhecimento e sua influência no desenvolvimento cognitivo. Cada autor contribuiu com suas 

óticas diferentes, porém percebeu-se que o jogo é um recurso que contribui no 

desenvolvimento da criança ao longo da vida. Observou-se ainda, que o jogo contribui com o 

desenvolvimento da criança satisfazendo suas necessidades, estimulando seu imaginário e 

criatividade; possibilitando a sua interação com o meio visando sua autonomia e além disso 

trabalha com a atenção e controle da hiperatividade. Dessa forma, os educadores utilizam-se 

desse recurso a favor da prática pedagógica pois promove a aprendizagem e inclusão social 

dos alunos com TDAH.    

Ao discutirmos o conceito de competência foi mostrado exemplos de jogos que tratam 

de leitura crítica e análise de informações, testam conhecimentos informacionais do usuário 

por meio de um quis, conscientizam os estudantes das más condutas em relação à pesquisa e 

testam as atitudes éticas quanto ao plágio. Portanto os exemplos desses jogos levantados na 

literatura e em sites demonstram que é possível enxergar o jogo como um recurso de 

informação e instrumento que possibilita o alcance da competência informacional. O jogo 

consegue aliar informação e diversão ao mesmo tempo, com isso visa uma aprendizagem 

mais dinâmica.  

Nessa perspectiva a aprendizagem foi vista como ponto em comum entre a 

competência informacional e a educação. Enquanto na educação os autores focam no 

desenvolvimento cognitivo, na competência informacional os autores focam no acesso, 

avaliação e uso da informação, porém ambos possuem o mesmo objetivo de desenvolver 

conhecimento de forma autônoma. Nessa relação existe a lacuna do conhecimento que se 

configura na limitação ou falta de conhecimento, porém essa falta de conhecimento será 

suprida na educação por conteúdos disciplinares repassados ao aluno pelo educador e na 

competência informacional o aluno vai buscar a informação expressa por uma necessidade ou 

um desejo. Dessa forma, o jogo seria a mola propulsora para desencadear a construção do 

conhecimento. Assim, nota-se que nos dois sentidos favorece a aprendizagem do aluno.  

Resgata-se ainda a parte que mostra sobre a importância da gamificação como forma 

de auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos, ou seja, utilização dos elementos dos 

jogos nas atividades propostas para que o aluno se sinta motivado a participar e se engajar 
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para resolver os problemas apresentados. Conforme destacado na parte teórica a gamificação 

se afasta dos princípios postulados pelo sócio construtivismo, porém cabe ressaltar que as 

matrizes do desenvolvimento da aprendizagem não se anulam, mas se complementam. A 

Caça ao Tesouro, o júri simulado com análise comparativa de fontes de grupo utilizado pela 

autora Spudeit et al (2017), Show do Milhão utilizado no NAPNE constam como exemplos 

de atividades gamificadas. Nesse sentido, pontua-se que o desenvolvimento da competência 

informacional pode se utilizar da gamificação em jogos visando a interação do aluno de 

forma divertida e ao mesmo tempo visando a aprendizagem do aluno.  

Destaca-se dessa análise que os jogos proporcionam habilidades como criatividade, 

desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento do raciocínio, interpretação, autonomia, 

interação social e comunicação e a partir dessas habilidades deduz que facilitem ao aluno a 

ser competente em informação. Portanto, por meio de deduções, acredita-se que o 

desenvolvimento da competência informacional pode ser alcançado por meio de jogos que 

são aplicados ao conteúdo das disciplinas contribuindo assim na construção do conhecimento 

do aluno. Foi observado também sobre o desenvolvimento da competência informacional dos 

profissionais da equipe do NAPNE quanto a busca de conhecimento para aprimorar e refletir 

positivamente em suas habilidades práticas e pedagógicas.  

Nesse contexto, verifica-se o quanto seria importante que o bibliotecário estabelecesse 

um trabalho colaborativo com a equipe, assumindo o papel de mediador, com perfil dinâmico 

no sentido de desenvolver ações voltadas para o uso efetivo da informação visando o 

aprendizado ao longo da vida do aluno. Apesar do trabalho no NAPNE ter relevância na vida 

da criança, o desenvolvimento de ações para competência informacional deve ser feito por 

um bibliotecário que compreende o conceito e media ações com essa finalidade. Ações essas 

que podem promover o desenvolvimento cognitivo do aluno focando nas adaptações do 

ambiente, na metodologia a ser utilizada e nas demandas informacionais e sociais. Reflete 

assim, o elo entre os conteúdos disciplinares aprendidos pelos alunos e a informação a ser 

buscada pelos mesmos. Essa intervenção envolve motivar e orientar o aluno na busca da 

informação correta.   

Nota-se assim que é importante o bibliotecário realizar eventos que envolvam todos 

os educadores da escola mostrando questões voltadas para o uso correto da informação, 

utilizando-se da biblioteca e o papel que desempenha perante a missão da escola. Nesse 

ponto evidencia-se a biblioteca, por perceber nesse estudo que esse espaço é pouco utilizado 

no que tange ao contexto pedagógico. Diante disso, compreende-se que a biblioteca pode ser 

vista como um espaço de aprendizagem proporcionando capacitações para o 
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desenvolvimento da competência informacional. Assim, podem ser desenvolvidas atividades 

com temas voltados ao plágio, fake news e outros que visam estimular a reflexão crítica da 

informação.  

Nessa perspectiva, verifica-se que essas ações realizadas por meio dos jogos, visando 

um aluno competente em informação, reflete positivamente na análise dos dados. Constata-

se, dessa forma, que a competência informacional contribui para o aprendizado ao longo da 

vida tanto dos alunos quanto dos profissionais que lidam com a informação de um modo 

geral. Salienta-se também que deve ser um processo dinâmico e contínuo, realizado com 

atividades programadas e sempre visando a integração da biblioteca com os demais setores 

da escola. 

Percebe-se que é necessário que os alunos, ao adquirirem os conteúdos disciplinares, 

tenham discernimento e busquem a informação para que possam fazer uma análise crítica e 

reflexiva do que foi apreendido. Portanto a importância dessa pesquisa se deve ao fato da 

competência informacional ser uma grande aliada ao processo de aprendizagem pois 

possibilita tornar o aluno autônomo e independente no que concerne à busca, avaliação e uso 

da informação consistindo na construção de seu conhecimento. A utilização de jogos nesse 

processo seria um recurso informacional onde o aluno se desenvolveria no aspecto cognitivo 

demonstrando suas habilidades e atitudes visando uma aprendizagem independente.  

Dessa forma, acredita-se que os objetivos específicos apresentaram resultados 

positivos para a conclusão da pesquisa, no entanto convém destacar que na pesquisa empírica 

o número de participações foi bastante restrito o que dificultou para concluir a hipótese de 

uma forma mais satisfatória e além disso exigiu um cuidado minucioso para se chegar a uma 

ampla generalização em nosso estudo. Ressalta-se que a busca na literatura sobre “jogos e 

competência informacional” foram escassas assim como “TDAH e competência 

informacional”, portanto foi necessário estabelecer essas relações por meio de impressões e 

interpretações pessoais.      

Assim, acredita-se que é possível desenvolver a competência informacional 

utilizando-se os jogos dentro desse recorte de pesquisa. Porém é admissível, que mesmo 

chegando a essa conclusão, é preciso ainda se aprofundar mais em outros estudos sobre os 

temas em específico para concretizar essa relação de uma forma mais enfática. Portanto 

reconhece-se que é necessário que esse aprofundamento seja realizado em próximas 

pesquisas.  

Convém concluir que é importante em uma perspectiva futura estabelecer um 

programa de competência informacional junto a proposta curricular e ações pedagógicas com 
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o objetivo de preparar os alunos a serem competentes em informação. Da mesma forma os 

profissionais da educação precisam se capacitar sobre o tema para possibilitá-los a ampliar o 

escopo da aprendizagem.  
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APÊNDICE 

 

Nome: Lehy Chung Baik Torquato 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade 

Federal Fluminense (PPGCI/UFF) 

 

QUESTIONÁRIO  

     1) Qual sua formação profissional? 

_______________________________________________________ 

     2) Há capacitações para a equipe no setor? 

 (      ) sim. Quais: _______________________________________________ 

 (      ) não 

3) No seu ponto de vista, quais capacitações são necessárias para atuação no 

setor? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________     

      4) Quais as principais características apresentadas do aluno que possui o TDAH? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

      5) Atualmente, em qual ano o NAPNE possui o maior número de assistidos? 

   (      ) 6⁰ ano                    (      ) 9⁰ ano                       (      ) 3⁰ ano EM 

   (      ) 7⁰ ano                    (      ) 1⁰ ano EM 

   (      ) 8⁰ ano                    (      ) 2⁰ ano EM 

      6) Em que (quais) disciplina (s) geralmente apresentam maior dificuldades? 

    (      ) Matemática                    (      ) Ciências/Biologia    (      ) Sociologia 

    (      ) Português/Literatura      (      ) Química                   (      ) Música  

    (      ) História                          (      ) Física                       (      ) Artes 

    (      ) Geografia                       (      ) Filosofia                   (      ) Línguas   

      7) Quais as necessidades esses alunos mais apresentam no setor? 

   (      ) Realização de pesquisas escolares 

   (      ) Auxílio para a realização da prova 

   (      ) Aulas de reforço escolar 

   (      ) Outros. Especifique: __________________________________________ 

       8) Durante as atividades do aluno, quais são as dificuldades mais observadas? 
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  (      ) Problemas com raciocínio lógico 

  (      ) Problemas com análise e interpretação de texto 

  (      ) Problemas de leitura 

  (      ) Outros. Especifique:___________________________________________ 

       9) São usados jogos e/ou atividades lúdicas para auxiliar essas crianças? 

  (     ) sim 

  (     ) não 

      10) Que tipos de jogos são elaborados e/ou utilizados? 

   (     ) Jogos de tabuleiro 

   (     ) Jogos sérios 

   (     ) Jogos de RPG 

   (     ) Jogos de Quiz  

   (     ) Outros. Especifique:___________________________________________ 

      11) Para a elaboração e/ou escolha dos jogos são consultadas alguma fonte de 

informação? 

   (      ) não 

   (      ) sim. Quais: ______________________________________________ 

      12) Há alguma metodologia para elaborar os jogos? 

   (      ) sim. Especifique:________________________________________________ 

   (      ) não 

      13) Os jogos são categorizados de acordo com as disciplinas? 

    (      ) sim 

    (      ) não 

      14) Como os alunos se organizam para jogar? 

  (      ) em grupos  

  (      ) individualmente 

      15) Há um mediador durante as partidas? 

   (      ) Sim 

   (      ) Não  

     16) Que tipo de comportamento (s) são observados nos alunos durante as 

partidas? 

   (      ) os alunos se sentem motivados 

   (      ) costuma fazer perguntas 

   (      ) estabelecem metas 

   (      ) procura resolver problemas por seus próprios meios 

   (      ) demonstra autoconfiança para aprender 
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   (      ) seguem corretamente as instruções do jogo 

   (      ) comunica suas respostas com clareza 

   (      ) usa estratégias criativas 

   (      ) consulta alguma fonte de informação (livros, sites) quando tem dúvidas para 

responder  

   (      ) conseguem identificar quando uma informação é falsa ou verdadeira 

     17) Durante a partida, quando um aluno constata alguma dificuldade própria, 

vendo a possibilidade do adversário ganhar, esse mesmo aluno procura elaborar 

estratégias para superar? 

   (      ) sim  

   (      ) não 

     18) As crianças adversárias se ajudam durante a partida? 

   (      ) sim 

   (      ) não 

     19) Os alunos cumprem de forma ética as regras do jogo, exercitando a tolerância 

e cooperação mútua? 

   (      ) sim 

   (      ) não 

     20) Durante a partida que métodos os alunos utilizam para responder corretamente 

à questão apresentada? 

   (      ) consulta livros, revistas 

   (      ) consulta seu próprio material 

   (      ) consulta a internet 

   (      ) consulta os amigos 

    21) Há indicadores de desempenho dos alunos durante as partidas? 

  (     ) sim. Quais: __________________________________________________ 

  (     ) não   

   22) O aluno recebe alguma recompensa, durante ou final do jogo? 

  (      ) sim. Vantagens: ____________________________________________ 

  (      ) não 

   23) Que tipo de habilidades são adquiridas quando eles jogam? 

  (  ) selecionam, organizam e relacionam as informações para responder as      

perguntas 

  (      ) constroem argumentação consistente 

  (      ) capacidade crítica 

  (      ) autonomia para responder as questões 

  24) Na sua opinião, há algum benefício no uso de jogos para aquisição de 
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conhecimento do aluno? 

(      ) sim. Quais: ______________________________________________ 

(      ) não 

 

Fonte: Elaboração pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


