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RESUMO 
 

 

Os jogos educativos auxiliam no processo de aprendizagem, fornecendo ao aluno 
uma maior oportunidade de interatividade e contextualização dos conteúdos. Dessa 
forma, este trabalho objetivou analisar a aplicação do game Kahoot para alunos de 
duas turmas do curso de Gestão da Produção Industrial do Instituto Federal do 
Tocantins – Campus Araguaína, analisando esta estratégia no processo de ensino-
aprendizagem, bem como a motivação dos alunos em relação ao uso da ferramenta 
no contexto das aulas. O levantamento de dados consistiu na aplicação de um 
questionário semiestruturado, aos participantes do jogo. Um fator que influenciou 
negativamente a realização do jogo foi a limitação da conexão dos alunos com a 
Internet imposta pelo contexto de ensino remoto decorrente da pandemia do novo 
coronavírus. Observou-se que 92% dos participantes consideram os jogos 
educacionais uma alternativa importante, a qual complementa a realidade vivenciada 
sobretudo durante a fase de ensino remoto. Constata-se, de maneira geral, que a 
gamificação é uma estratégia positiva e importante a ser incorporada no processo de 
ensino-aprendizagem, criando um ambiente de competição “saudável” entre os 
discentes, contornando os paradigmas da metodologia tradicional, facilitando a 
compreensão de conceitos mais complexos de uma maneira leve, interligando os 
alunos a aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Educação tecnológica; Estratégias ativas; Kahoot. 

 
 

  



ABSTRACT 
 

 
Educational games assist in the learning process, providing the student with a greater 
opportunity for interactivity and contextualization of the contents. Thus, this study 
aimed to analyze the application of the Kahoot game for students from two classes of 
the Industrial Production Management course at the Instituto Federal do Tocantins - 
Campus Araguaína, analyzing this strategy in the teaching-learning process, as well 
as the motivation of students in regarding the use of the tool in the context of classes. 
The data collection consisted of the application of a semi-structured questionnaire to 
the participants of the game. One factor that had a negative influence on the game 
was the limitation of the students' connection to the Internet imposed by the context of 
remote education resulting from the pandemic of the new coronavirus. It was observed 
that 92% of the participants consider educational games to be an important alternative, 
which complements the reality experienced especially during the remote teaching 
phase. In general, it appears that gamification is a positive and important strategy to 
be incorporated into the teaching-learning process, creating an environment of 
“healthy” competition among students, bypassing the paradigms of traditional 
methodology, facilitating the understanding of more complex concepts in a light way, 
connecting students to learning. 
 

Keywords: Active strategies; Kahoot; Technological education. 
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1 INTRODUÇÃO 

A educação brasileira vem enfrentando diversos desafios ao longo de sua 

história. Contudo, “mesmo com todas as dificuldades, o direito ao ensino é mantido, o 

contraponto não está no educando ter acesso ao sistema educacional, mas sim 

manter-se nele” (BRAUN et al., 2017, p.579). A dificuldade de permanência dos alunos 

do sistema educacional brasileiro pode ser explicada por vários fatores. Moreira 

(2018) observou em seu trabalho que fatores individuais foram predominantes, dentre 

os quais destacou-se foi a dificuldade no processo ensino-aprendizagem, refletida em 

elevados índices de evasão. 

Para Bernabé (2012), há algum tempo tem acontecido mudanças 

significantes na educação. Altera-se a ênfase no ensino para ênfase no aprendizado, 

passando de um ensino totalmente concentrado em conteúdo para aquele 

relacionando diretamente ao que é compreendido.  Este processo visa melhorar o 

aproveitamento dos conteúdos, com foco principal na compreensão e, em 

contrapartida, gera uma conexão, pressupondo evitar desmotivação ou evasão dos 

estudantes.  

Durante o processo de aprendizagem é essencial a utilização de vários 

métodos para uma elucidação eficiente do conteúdo. Ressalta-se a importância deste 

tema para os diferentes níveis de ensino, do infantil ao superior.  No caso desse último, 

Medeiros et al. (2015, p.126) afirma que “o ensino superior precisa de atenção e 

atualização quanto à questão da metodologia e, por conseguinte, das estratégias 

selecionadas”.  

Diante da necessidade de inovações metodológicas, os jogos educacionais 

se apresentam como uma boa estratégia a ser incorporada no processo de 

aprendizagem. Ainda de acordo com Medeiros et al. (2015, p.74), os jogos 

educacionais são “uma ferramenta que, quando bem planejada e sistematizada, 

promove aprendizagens e competências no aluno”. Para Oliveira (2011), os jogos 

permitem um treinamento que é capaz de fortalecer as atividades educacionais, 

preenchendo os espaços não consolidados que dizem respeito à aprendizagem 

vivencial.  

Os jogos educativos auxiliam no processo de aprendizagem, fornecendo 

ao aluno uma maior oportunidade de interatividade e contextualização dos conteúdos, 

partindo de uma situação de divertimento e esclarecendo conceitos de forma 
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simulatória. Pode-se então, explorar diversos eventos, familiarizar restrições e 

intencionalmente aplicando e avaliando a eficiência do conteúdo elucidado.  

De acordo com Savi (2008), os jogos educativos têm capacidade de facilitar 

o aprendizado de várias áreas do conhecimento, auxiliando o processo de 

entendimento do que está sendo ensinado. Contribuem assim com o desenvolvimento 

e trazem uma variedade de estratégias, as quais são essenciais para a aprendizagem. 

Diante disso, possibilita a capacidade exploratória e aprimora o raciocínio dos 

discentes.  

A utilização dos jogos educacionais pode ser particularmente benéfica 

quando se pensa no contexto da educação tecnológica, dado o seu caráter que 

valoriza a aprendizagem, na qual o aluno tem a oportunidade de chamar para si a 

responsabilidade pela própria aprendizagem, podendo ser oportunizada, por exemplo, 

com o auxílio de mídias digitais (ROTTA; BATISTELA, 2012). No Brasil, o ensino 

tecnológico consolidou-se através da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, onde se oferta ensino profissional nos níveis básico, técnico 

e tecnológico (BRASIL, 2008). 

Como característica marcante da educação tecnológica tem-se a sua 

natureza orientada ao conhecimento aplicado, o que gera necessidade de adaptações 

em relação ao ensino tradicional. Observa-se que a gamificação pode ser um fator 

relevante, em se tratando da utilização da aprendizagem baseada em jogos, além de 

promover conhecimento gera uma mudança de comportamento, proporcionando uma 

visão mais abrangente, como também a tentativa resultados eficientes no que é 

proposto, podendo ser marcante para construção do conhecimento na educação 

tecnológica (BUENO; BIZELLI, 2014). 

O presente trabalho buscou analisar a utilização dos jogos educacionais, 

no contexto da gamificação, aplicados ao ensino tecnológico em um curso superior do 

eixo de Controle e Processos Industriais, durante o ensino remoto decorrente da 

pandemia da Covid-19. 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

A educação tecnológica possui características particulares, como por 

exemplo a estreita ligação entre o mundo acadêmico e o profissional, o fato de muitos 

alunos dividirem jornadas diárias entre trabalho e estudos. Soma-se a essas 
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particularidades às dificuldades de aprendizado apresentadas por alunos do Curso 

Superior Tecnológico de Gestão da Produção Industrial do Campus Araguaína do 

Instituto Federal do Tocantins, sobretudo no contexto da pandemia da Covid-19, no 

ensino remoto 

Tais fatores motivaram a delimitação do problema de pesquisa deste 

trabalho: a aprendizagem baseada em jogos, utilizando gamificação em temas do 

contexto empresarial, pode ser uma metodologia eficiente para reduzir as dificuldades 

de aprendizagem de alunos do Curso Superior Tecnológico de Gestão da Produção 

Industrial do Campus Araguaína do Instituto Federal do Tocantins, durante a fase de 

ensino remoto? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Este trabalho tem por objetivo analisar a satisfação de estudantes do curso 

de Gestão da Produção Industrial do Instituto Federal do Tocantins – Campus 

Araguaína, em relação à metodologia da aprendizagem baseada em jogos, no 

contexto do ensino remoto decorrente da pandemia da Covid-19, buscando 

compreender os fatores que elevam a satisfação em relação ao uso da mesma. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Para alcançar o objetivo geral proposto para este trabalho, foram traçados 

os seguintes objetivos específicos: 

● Elaborar um jogo utilizando técnicas de gamificação, por meio do Kahoot, 

ligado ao contexto de cada disciplina, para aplicação nas turmas; 

● Elaborar um instrumento estruturado de coleta de dados na forma de 

questionário; 

● Aplicar um instrumento estruturado de coleta de dados na forma de 

questionário; 

● Analisar quantitativa e qualitativamente as respostas dos discentes ao 

questionário. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Aprendizagem baseada em jogos  

Devido aos diversos desafios na educação, é fundamental utilizar novas 

técnicas no desenvolvimento da aprendizagem. Os jogos educacionais são aliados 

bastante significativos, que segundo Medeiros (2016), melhoram o desenvolvimento 

da criatividade, da percepção crítica, além de influenciar a participação através da 

competição e ajudar a recuperar o prazer de aprender.  

Para Grubel e Bez (2006), o uso dos jogos torna mais significativo o 

processo de ensino-aprendizagem, pois as estratégias utilizadas colaboram para 

diminuir a evasão e o baixo aproveitamento dos conteúdos. Desta maneira, os jogos 

são grandes auxiliadores na elucidação, pois de maneira envolvente transformam a 

educação tradicional, despertando uma satisfação em estudar. 

De acordo com Pêssoa e Marques Filho (2001), a utilização de jogos 

configura aprendizado por simulação, onde a realidade de trabalho é imitada, trazendo 

um fator de ensino totalmente adicional relacionado diretamente com a motivação dos 

estudantes. Além disso, a disputa entre as pessoas torna este tipo de atividade 

diferente, pois exige a aplicação de conhecimentos teóricos de forma rápida e precisa. 

Surge daí um desempenho mais instrutivo e envolvente. 

A experimentação adquirida através da aprendizagem baseada em jogos 

também ajuda a assimilar realidades mais complexas do que seria possível através 

do ensino tradicional. Segundo Arbex et al. (2006), o fato de diversas disciplinas que 

compõe as grades curriculares abordarem pontos específicos, dificulta ainda mais a 

construção da visão sistêmica da organização e da prática aplicada. Nesse caso a 

experimentação adquirida no jogo tem sua relevância.  

O desenvolvimento da aprendizagem através dos jogos exige atenção 

redobrada dos alunos, gerando mais emoções e possibilitando uma busca mais 

prazerosa, pois proporciona um envolvimento em relação aos estudos (SHWARZ, 

2006). Tal aplicação é importante na construção do conhecimento, pois além de 

motivar os estudantes, possibilita explorar e testar as próprias habilidades. 

De acordo com Arbex et al. (2006), alguns aspectos motivam a utilização 

dos jogos no meio educacional, sendo um dos principais o fato de possibilitar a união 

entre teoria e a prática. Além de estimular e motivar o aluno com os jogos, eles 
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conseguem transmitir os conhecimentos, proporcionando uma visão sistêmica. É de 

suma importância para o estudante essa junção, pois assim ele pode assimilar as 

teorias e suas aplicações, observando as possíveis mudanças e incertezas da prática.  

Portanto, de acordo com Braghirolli (2014), o uso de jogos educacionais é 

extremamente válido, visto como vantagem sua introdução no meio acadêmico. O 

jogo surge como uma possibilidade de incrementar e auxiliar na formação do 

conhecimento, pressupondo solucionar desafios com o aprendizado e a motivação, 

evitando possíveis evasões decorrentes do contexto socioeducacional em que os 

alunos estão inseridos.   

3.2 Jogos empresariais 

Na aprendizagem baseada em jogos são utilizados jogos educacionais, que 

abordam conteúdos com objetivo de estimular os alunos em busca de construir e 

melhorar seus próprios conhecimentos. No ambiente empresarial os jogos que 

auxiliam nesse fundamento são os jogos empresariais, sendo simuladores de diversas 

situações do cotidiano das organizações, onde os participantes podem tomar 

determinadas decisões que se assemelham à realidade e, com base nos resultados 

obtidos possibilita uma análise (PESSÔA; MARQUES FILHO, 2001). 

Os simuladores empresariais são fundamentais quando se trata de 

conhecimento no ensino superior. Pessôa e Marques Filho (2001), complementam 

que o ensino usando jogos de empresas é uma atividade efetiva, pois o fato de 

aprender simulando um ambiente empresarial possibilita que o executor vivencie os 

cenários incertos dos negócios e analise as consequências decorrentes das decisões 

tomadas.  

Os jogos de empresas proporcionam uma familiarização e reflexão dos 

possíveis impactos das tomadas de decisões. Versiani e Fachin (2007) asseguram 

que além de possibilitar a verificação dos impactos de suas decisões e consequências 

advindas das mesmas, é possível iniciar uma reflexão mental totalmente avançada, 

relacionando e tratando o contexto de causa e efeito, que provoca uma averiguação 

minuciosa das razões dos resultados obtidos.    

No Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial os 

jogos empresariais permitem compreender sobre tomadas de decisões relacionadas 

à produção, exigindo uma análise detalhada dos elementos dos processos produtivos 
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industriais, que regularmente são considerados complexos durante as aulas 

(BATISTA, 2011). Daí se consegue visualizar a importância da aplicação dos jogos 

empresariais no ensino superior, sobretudo o de áreas tecnológicas, uma vez que as 

aulas totalmente expositivas nem sempre são assimiladas pelos alunos de maneira 

satisfatória, a aplicação de jogos e estratégias de gamificação surgem como 

estratégias facilitadoras no processo de ensino-aprendizagem.  

3.3 Gamificação 

Com os avanços tecnológicos e as necessidades de alternativas eficientes 

no processo de aprendizagem, é visível a necessidade de analisar novos métodos de 

elucidação, envolvendo os estudantes, com intuito de motivar e conseguinte garantir 

a permanência e o êxito dos alunos. De acordo Araújo e Carvalho (2018), a 

gamificação pode ser uma alternativa para atingir esse objetivo, pois quando bem 

aplicada facilita a compreensão do conteúdo pelos discentes, sendo uma ótima opção 

para um momento de envolvimento e aprendizado. 

Conforme Bueno e Bizelli (2014), a gamificação é a utilização de 

mecanismos gamers para fins educacionais, a qual se aplica com intuito de adquirir 

conhecimento, motivando os alunos, os induzindo a realizar ações em busca da 

aprendizagem. Contudo, além de possivelmente obter bons resultados referente a 

educação, da mesma forma é uma metodologia assertiva relacionado ao educador ao 

ensinar.  

Buscando modificações nas rotinas metodológicas, a gamificação é uma 

proposta favorável, pois segundo Oliveira (2015, p.121), ela apresenta: 

 
“potencial para estabelecer uma interlocução diferenciada com os sujeitos 
de forma atraente e produtiva, promovendo uma maior apreensão, difusão 
e construção do conhecimento, bem como propiciando o desenvolvimento 
de distintas competências e habilidades”. 
 

Araújo e Carvalho (2018) complementam dizendo que uma metodologia de 

gamificação no contexto educacional possui um objetivo claro, de satisfazer as 

necessidades da educação, procurando envolver e motivar os alunos na realização 

das ações, promovendo aprendizagem e a resolução de problemas. Considera-se 

então que a gamificação é uma maneira distinta de adquirir conhecimento, 

despertando curiosidade e possibilitando de forma positiva, que o estudante vivencie 

momentos de descoberta de suas próprias capacidades. 
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Tendo em vista que as práticas gamificadas podem constituir em espaços 

de aprendizagem para diferentes campos de conhecimento de forma lúdica e 

divertida, são assim uma lógica eficaz no processo de ensino-aprendizagem (ALVES, 

2018).  

No entanto, existem diversas ferramentas digitais para uso em gamificação 

na educação. Uma alternativa é o Kahoot, uma plataforma de aprendizagem baseada 

em jogos, gratuita e de fácil acesso, a qual possibilita criar momentos interativos de 

competição, de forma simples através de questionários é capaz de constituir e testar 

conhecimento (KAHOOT, 2021). Considerando que pode ser adaptada para 

quaisquer disciplinas, pode transformar até mesmo conteúdo complexo em conteúdo 

de fácil assimilação, proporcionando aquisição de conhecimento num momento de 

certa descontração.  

Nesse cenário apresentado, a gamificação aplicada a contextos 

empresariais é tida como uma alternativa benéfica se aplicada no Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão da Produção Industrial do Campus Araguaína do Instituto 

Federal do Tocantins. 

 

3.4 Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial 

 

O curso superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial (GPI) é 

um curso ofertado pelo Campus Araguaína do Instituto Federal do Tocantins, na 

região norte do estado do Tocantins. O município de Araguaína é conhecido como a 

capital industrial do Tocantins, dada a concentração de indústrias dos segmentos 

relacionados a movelaria, curtumes, confecções, piscicultura, apicultura, exploração 

dos frutos do cerrado e pecuária de corte (IFTO, 2019). Outro fator relevante é que o 

munícipio representa 11% do PIB industrial do estado do Tocantins, justificando a 

fundamentação e importância do curso para esta região (FIETO, 2017).  

Nesta seara, o curso de GPI foi criado, para atender a demanda local e 

fomentar o desenvolvimento regional. O curso tem apresentado grande procura nas 

últimas edições dos vestibulares, por se tratar de um curso superior na modalidade 

tecnológica, no qual o aluno pode concluir em um tempo menor (6 semestres) do que 

outros cursos na modalidade de bacharelado. Além disto, o curso é ofertado no 

período noturno, possibilitando que alunos que trabalham durante o dia possam cursá-

lo, o que não poderiam fazer caso fosse um curso matutino, vespertino ou integral.  
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No Projeto Pedagógico do Curso (PPC), o qual está em conformidade com 

o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia – CNST (BRASIL, 2016, p. 

24), pode-se observar que o curso pertence ao eixo tecnológico de controle e 

processos industriais e visa: 

 
“formar profissionais com capacidade para atuar no mercado de trabalho 
globalizado, que sejam possuidores de um pensamento sistêmico, aberto, 
criativo e intuitivo, capaz de adaptar-se as rápidas mudanças sociais e 
tecnológicas” (IFTO, 2019, p. 19). 

 

Sob outro viés, uma característica que também tem tornado o curso atrativo 

aos candidatos são as diversas possibilidades de atuação, uma vez que aborda 

conhecimentos de diversos ramos e caminhos. Apesar de ser voltado para o meio 

industrial, gera profissionais capazes de desenvolver e conhecer todo planejamento 

da gestão de qualquer processo de transformação, independente se gera produtos 

tangíveis ou serviços (IFTO, 2019).  

O curso tem como objetivo principal a formação de profissionais aptos para 

o mercado de trabalho, com variadas competências. Desta forma, empenha em 

preparar e despertar o lado empreendedor nos alunos, bem como prepara-los para 

buscar melhoria contínua e visão diferencia voltada a qualidade com o intuito de 

diminuir os custos dos processos industriais, visando aumento dos lucros (IFTO, 

2019). 

Constituído de componentes curriculares como disciplinas teóricas e 

práticas, voltadas para o planejamento e controle de todos os processos produtivos 

industriais, com ênfase voltada para as áreas de Gestão de Produção, Gestão de 

Pessoas, Gestão da Cadeia de Suprimentos, Marketing, Gestão de Projetos, Gestão 

de Qualidade, Ergonomia, Saúde e Segurança Ocupacional, entre outras.   

Assim como em qualquer área, a tecnologia vem apresentando uma 

evolução constante, sobretudo em relação ao mundo digital e a Indústria 4.01, e na 

educação não seria diferente. Em relação as metodologias utilizadas no curso superior 

de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial, verifica-se a necessidade de inserir 

no contexto educacional de algumas disciplinas os jogos e/ou estratégias de 

 
1 A Indústria 4.0 é uma evolução natural dos sistemas industriais utilizando a integração de tecnologia 
de informação e comunicação que permitem alcançar novos patamares de produtividade, flexibilidade, 
qualidade e gerenciamento, possibilitando a geração de novas estratégias e modelos de negócio 
(SANTOS et al., 2018; SÁTYRO et al., 2018). 
 
 



24 
 

gamificação, que visem promover a melhor assimilação do conteúdo pelos alunos, 

como já apresentado no item 3.3 
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4 METODOLOGIA 

Este trabalho pode ser caracterizado como uma pesquisa exploratória, pois 

possui planejamento flexível, o que permite o estudo do tema sob diversos ângulos e 

aspectos, tendo como intuito investigar e analisar, podendo possibilitar uma definição, 

delineamento e resolução para o problema (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Tem por objetivo a análise da aprendizagem baseada em jogos, em concreto a 

influência da metodologia gamificada no processo de ensino-aprendizagem, sendo 

por isso uma pesquisa de natureza aplicada. Segundo Turrioni e Mello (2012), este 

tipo de pesquisa tem o intuito de propor um entendimento do problema, tornando 

compreensível e construindo hipóteses justificadas.  

A abordagem utilizada para trabalhar o problema de pesquisa é combinada, 

utilizando dados qualitativos e quantitativos, buscando inferir com os resultados 

possíveis cenários de aplicação no contexto atual do objeto de estudo, levando em 

consideração diversos fatores e conseguinte discernindo de forma positiva.     

Quanto ao método utilizado, pode ser considerado um estudo de caso, pois a 

análise foi realizada em duas turmas do curso Superior de Tecnologia em Gestão da 

Produção Industrial do Instituto Federal do Tocantins, Campus Araguaína. De acordo 

com Martins (2008, p.10) o estudo de caso “é próprio para a construção de uma 

investigação empírica que pesquisa fenômenos dentro de seu contexto real”. 

A princípio foi realizada uma análise das múltiplas formas de se trabalhar a 

gamificação no contexto educacional, sendo escolhida a plataforma Kahoot, a qual 

além de ser acessível, possibilita também a adaptação do game de acordo com os 

conteúdos. Foram escolhidas duas turmas do curso de GPI, as quais trabalhavam 

com unidades curriculares ligadas ao contexto empresarial, a saber: Gestão da 

Qualidade, no 3º período, e Ergonomia, Saúde e Segurança Ocupacional no 5º 

período do referido curso. Construiu-se um game na plataforma Kahoot, considerando 

os conteúdos abordados até aquele momento em cada uma das unidades 

curriculares. 

Posteriormente, foi elaborado um questionário para análise da percepção dos 

estudantes a respeito do uso do jogo no contexto da disciplina, através da metodologia 

adaptada de Sauaia (1995) e Bellomusto (2018). Os jogos foram aplicados nos dias 

05 de abril de 2021 na disciplina de Gestão da Qualidade e 06 de abril de 2021 na 

disciplina de Ergonomia, Saúde e Segurança Ocupacional, conduzidos de maneira 



26 
 

remota, em virtude da pandemia do SARS-CoV-2 e o contexto de distanciamento 

social. O link do jogo e as instruções foram passados aos estudantes, sendo após o 

término enviado também o link para resposta do questionário. 

 Finalmente, foi realizada uma análise ampla das respostas do questionário, e 

também as reações dos estudantes antes, durante e após o jogo, por meio do grupo 

da turma no aplicativo WhatsApp e também no chat da aula pelo Google Meet. 

Observou-se tanto a influência da metodologia no processo de ensino-aprendizagem, 

bem como o clima e motivação dos alunos durante este processo. Assim, buscou-se 

definir também condicionadores e dificultadores do processo, como experiência para 

possíveis aplicações da metodologia no futuro. 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Elaboração do jogo utilizando técnicas de gamificação 

 

O primeiro semestre letivo no IFTO – Campus Araguaína iniciou-se no dia 

22 de fevereiro de 2021. Consideraram-se assim as aulas ministradas desta data até 

o dia 31 de março de 2021 para fins de elaboração dos jogos utilizando a plataforma 

Kahoot2. 

A Tabela 01 apresenta os conteúdos abordados na disciplina de Gestão da 

Qualidade, segundo registros do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da 

Educação Profissional e Tecnológica (SIGA-EPCT), fornecidos pelo docente 

responsável pela disciplina, Prof. Me. Leonardo dos Santos Maria. 

 

Tabela 01 - Conteúdos abordados na disciplina de Gestão da Qualidade de 
22/02/2021 a 31/03/2021 

 
Relação de conteúdos 

Aspectos introdutórios de Gestão da Qualidade 

A importância das especificações para a qualidade 

Definições de qualidade 

A evolução histórica da qualidade 

Os gurus da qualidade 

Ferramentas da qualidade: Diagrama de Processo 

Ferramentas da qualidade: Diagrama de Pareto 

Fonte: autoria própria (2021). 

 

Já na Tabela 02 tem-se apresentados os conteúdos abordados na 

disciplina de Ergonomia, Saúde e Segurança Ocupacional, segundo registros do 

Sistema Integrado de Gestão Acadêmica da Educação Profissional e Tecnológica 

(SIGA-EPCT), fornecidos pelo docente responsável pela disciplina, Prof. Me. 

Leonardo dos Santos Maria. 

 

 

 

  

 
2 Disponível em: <https://create.kahoot.it/>. Acesso em: 01 abr. 2021. 
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Tabela 02 - Conteúdos abordados na disciplina de Ergonomia, Saúde e Segurança 
Ocupacional de 22/02/2021 a 31/03/2021 

 
Relação de conteúdos 

Introdução à Segurança Ocupacional 

Serviço Especializado de Eng. de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) 

Acidentes e Incidentes 

Comportamento seguro 

Normas Regulamentadoras (NR) 

Fonte: autoria própria (2021). 

 

Posteriormente elaborou-se os questionários no Kahoot de acordo as 

particularidades de cada uma das disciplinas, ambos com 12 questões, com tempos 

variando de 20 a 120 segundos, de acordo com a complexidade da questão. 

Na Tabela 03 estão apresentadas as questões direcionadas a turma do 3º 

período do curso de Gestão da Produção Industrial, na disciplina de Gestão da 

Qualidade, bem como suas alternativas e tempos para resposta. 

 

Tabela 03 – Questões do Kahoot – Gestão da Qualidade 
 

Questão Alternativas Tempo para resposta 
1) Não se gerencia o que não se mede; 
não se mede o que não se define; não 
se define o que não se entende. Quem 
é o autor? 

( ) Juran 
( ) Ishikawa 
( ) Taylor 
(x) Deming 

20 seg. 

2) Qualidade está relacionada a 
adequação ao uso. Para driblar a 
subjetividade do conceito, definem-se 
especificações... 

(x) Verdadeiro 
( ) Falso 

20 seg. 

3) Especificações permitem analisar 
vantagens e desvantagens de 
orçamentos apresentados pelos 
fornecedores em qual setor? 

(x) Compras 
( ) Almoxarifado 
( ) Produção 
( ) Vendas 

20 seg. 

4) O foco da qualidade nas empresas 
está relacionado também com a 
produtividade, que por sua vez pode 
ser entendida como: 

( ) Relação entre clientes 
exigentes e mercados 
competitivos 
(x) Taxa de valor agregado do 
produto e/ou serviço 
( ) Produzir sempre mais em 
menos tempo, independente de 
outros fatores 
( ) A razão do valor consumido 
pelo valor produzido 

60 seg. 

5) "É sinônimo de excelência inata. É 
absoluta e universalmente 
reconhecível". Se refere a qual 
definição de qualidade? 

(x) Transcendental 
( ) Baseada no produto 
( ) Baseada no usuário 
( ) Baseada no valor 

30 seg. 
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Tabela 03 – continuação. 
6) Foi um evento que mudou os 
paradigmas da produção, de artesanal 
para larga escala, mudando a visão da 
qualidade: 

( ) 2ª Guerra Mundial 
( ) Produção medieval 
( ) Grandes obras da 
antiguidade, por exemplo na 
China e no Egito 
(x) Revolução Industrial 

20 seg. 

7) Se refere a uma era de evolução da 
qualidade na qual os produtos são 
verificados um a um: 

(x) Era da Inspeção 
( ) Era do Controle Estatístico 
( ) Era da Garantia da Qualidade 
( ) Era da Qualidade Total 

30 seg. 

8) Se refere a uma era de evolução da 
qualidade que visa enfatizar a 
prevenção dos defeitos: 

( ) Era da Inspeção 
( ) Era do Controle Estatístico 
( ) Era da Garantia da Qualidade 
(x) Era da Qualidade Total 

30 seg. 

9) É um tipo de ferramenta proposto por 
Shewart, estabelecendo limites de 
controle e identificando variações no 
processo: 

( ) Ciclo PDCA 
( ) Diagrama de processo 
(x) Gráfico de controle 
( ) Diagrama de Pareto 

30 seg. 

10) Qual destes gurus da qualidade 
difundiu o uso das sete ferramentas 
nas organizações? 

( ) Deming 
(x) Ishikawa 
( ) Juran 
( ) Crosby 

20 seg. 

11) A figura abaixo representa um 
fluxograma de empresa. Nela, o que 
significam os losangos? 

 

( ) Armazenamento 
( ) Operação produtiva 
( ) Transporte 
(x) Tomada de decisão 

30 seg. 

12) Existem 5 tipos defeitos em um 
processo: A - 8, B - 9, C - 1, D - 2, E - 
13. Qual a frequência acumulada dos 2 
maiores? 

( ) 39,4% 
( ) 50,0% 
(x) 66,7% 
( ) 70,0% 

120 seg. 

Fonte: autoria própria (2021). 

 

 

Na Tabela 04 estão apresentadas as questões direcionadas a turma do 5º 

período do curso de Gestão da Produção Industrial, na disciplina de Ergonomia, 

Saúde e Segurança Ocupacional, bem como suas alternativas e tempos para 

resposta. 
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Tabela 04 – Questões do Kahoot – Ergonomia, Saúde e Segurança Ocupacional 
 

Questão Alternativas Tempo para resposta 
1) Segurança, no contexto do trabalho, 
está relacionada a redução de danos em: 

( ) Pessoas e meio ambiente, 
apenas  
( ) Pessoas, patrimônio e meio 
ambiente 
( ) Acidentes e comportamento 
inseguro  
(x) Vida das pessoas e 
patrimônio, apenas 

30 seg. 

2) São as medidas adotadas visando 
minimizar os acidentes no trabalho, 
doenças e proteger a capacidade laboral: 

( ) Ergonomia  
(x) Segurança ocupacional 
( ) Higiene ocupacional 
( ) Normas regulamentadoras 

30 seg. 

3) A nível mundial, as primeiras leis que 
tratavam de acidentes no trabalho 
surgiram na Inglaterra... 

( ) Verdadeiro 
(x) Falso 
 

30 seg. 

4) Usar EPI é considerado um ato 
inseguro:  

( ) Verdadeiro 
(x) Falso 

20 seg. 

5) A respeito do SESMT, todas as 
questões abaixo estão corretas, 
EXCETO: 

(x) Significa Serviço 
Especializado em Eng. de 
Segurança e Medicina do 
Trabalho  
( ) Sua obrigatoriedade está no 
Artigo 162 da CLT 
() Seu dimensionamento pode 
ser feito baseado na NR-5 
( ) É composto por equipe 
multidisciplinar de  
engenheiros, médicos, etc 

30 seg. 

6) A respeito da CIPA, todas as 
afirmações estão corretas, EXCETO: 

( ) Significa Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes 
(x) É uma equipe interna 
designada pelo empregador 
( ) A duração do mandato 
pode ser até 2 anos 
( ) A obrigatoriedade legal está 
nos Artigos 163 e 164 da CLT 

30 seg. 

7) São EPIs para proteção dos olhos e 
da face, EXCETO: 

( ) Óculos 
( ) Face Shield 
( ) Máscara de solda 
(x) Capuz/balaclava 

30 seg. 

8) As máscaras de pano, utilizadas 
durante a pandemia da COVID-19 nas 
empresas, são consideradas: 

( ) EPI para proteção da 
cabeça  
( ) EPI para proteção dos 
olhos e da face 
( ) EPI para proteção 
respiratória 
(x) EPI para proteção do corpo 
inteiro 

20 seg. 
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Tabela 04 – continuação. 
9) São exemplos de Equipamentos de 
Proteção Coletiva (EPC): 

( ) Óculos, face shields e 
exaustores 
( ) Extintores de segurança, 
chuveiros de segurança e 
cinturão de segurança 
( ) Manta isolante, perneira e 
rede de proteção 
(x) Rede de proteção, 
exaustores e extintores de 
incêndio 

30 seg. 

10) São erros humanos que acontecem 
por dependerem de ações musculares: 

( ) Erros de percepção 
( ) Erros de decisão 
(x) Erros de ação 
( ) Erros de trabalho 

20 seg. 

11) São todos exemplos de ato inseguro 
numa empresa, EXCETO: 

(x) Usar EPI 
( ) Lubrificar uma máquina em 
movimento 
( ) Ficar sobre cargas 
suspensas 
( ) Pilotar máquinas sem estar 
habilitado 

30 seg. 

12) São ocorrências que apresentam 
características e potencial para causar 
algum dano, mas que não chegam a 
fazê-lo: 

( ) Acidentes 
(x) Incidentes 
( ) Riscos 
( ) Comportamento inseguro 

30 seg. 

Fonte: autoria própria (2021). 

 

O Kahoot é uma ferramenta que potencializa o uso da gamificação, além 

de ser acessível e adaptável, ele facilita como estratégias de aprendizagem ativa, 

possibilitando o envolvimento dos alunos, constituindo agentes de sua própria 

aprendizagem (DA SILVA, 2018). Sendo uma alternativa benéfica no processo de 

ensino-aprendizagem, esse ponto de vista é corroborado por Tsarev (2017), que 

afirma que o Kahoot permite criar e expandir um ambiente educacional, concretizando 

sua eficácia através de seu estudo. 

Destarte, visando avaliar-se os benefícios já expressados, formulou-se um 

questionário para posterior aplicação ao game, analisando-se as questões 

relacionadas a aprendizagem baseada em jogos nas turmas do curso de Gestão da 

Produção Industrial, conforme discutido na seção seguinte (5.2).  

 

5.2. Elaboração e aplicação do questionário 

 

De acordo com Turrioni e Mello (2012) os questionários são instrumentos 

através dos quais pode-se coletar dados, contendo várias informações. 

Durante a construção do questionário, tendo em vista os objetivos traçados, 
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baseou-se nas metodologias propostas por Sauaia (1995) e Bellomusto (2018), as 

quais objetivavam também verificar a influência da gamificação no processo de 

ensino-aprendizagem.  

Além de dados relacionados a identificação dos participantes, foram 

elaboradas doze questões, conforme pode ser observado na Tabela 05. Estas 

questões, em sua maioria fechadas, buscaram analisar além da aprendizagem obtida 

através do Kahoot, também os fatores motivacionais envolvidos no processo, a 

influência da aplicação de forma remota, dentre outros fatores. 

 
Tabela 05 – Questões elaboradas para avaliar a satisfação da metodologia baseada 

em jogos. 
 

Questão Alternativas 
1) Você já utilizou alguma plataforma de jogos no 
processo de aprendizagem? 

( ) Sim  
( ) Não 
 

2) Você prefere aulas mais dinâmicas com uma 
metodologia aplicada, ou tradicional? 

( ) Prefiro aulas dinâmicas                                    
( ) Prefiro aulas tradicionais 

3) Como você considera seu desenvolvimento durante o 
jogo?   

( ) Ótimo 
( ) Bom 
( ) Regular 
( ) Ruim 

4) A aplicação do Kahoot proporcionou um melhor 
entendimento referente a um conteúdo não 
compreendido na aula teórica? 

( ) Sim  
( ) Não 
 

5) Como você avalia seu nível de motivação durante o 
jogo? 

( ) Muito motivado 
( ) Motivado 
( ) Desmotivado 

6) Na sua percepção qual foi o maior benefício trazido 
pelo jogo? (Caso não esteja listado, favor preencher na 
última opção) 

( ) Não encontrei benefícios no jogo 
( ) Maior facilidade de aprendizagem 
dos conceitos 
( ) Melhor memorização                                   
( ) Participação ativa dos alunos 
( ) Compreensão da teoria aplicada                          
( )Outros_______________. 

7) Na sua opinião, qual o ponto negativo que mais 
impactou na realização do jogo? (Caso não esteja 
listado, favor preencher na última opção) 

( ) Não encontrei pontos negativos  
( ) Dificuldade de associar teoria e 
prática  
( ) O jogo atrapalha os conceitos 
aprendidos em sala  
( ) Pouca participação dos alunos  
( ) Dificuldade de pensão sob pressão 
(tempo cronometrado)  
( ) Outros________________. 
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Tabela 05. continuação. 
8) Em uma escala de 1 a 5, em que 1 representa nenhum 
aproveitamento e 5 representa o nível máximo de 
aproveitamento, aponte quais benefícios o jogo te 
proporcionou: 

a - Adquirir novos conhecimentos 
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 
b - Trocar conhecimento 
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 
c - Atualizar conhecimento 
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 
d - Praticar teorias 
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 
e - Facilidade no entendimento 
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 
f - Satisfação em aprender 
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 
g - Testar conhecimento 
( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5 

9) Você considera os jogos educativos uma alterativa 
importante no processo de aprendizagem? 

( ) Sim  
( ) Não 
 

10) Na sua percepção, os jogos educacionais é uma 
alternativa eficiente se tratando de educação remota? 

( ) Sim  
( ) Não 
 

11) Você acredita que a aplicação do Kahoot no contexto 
de aulas remotas é mais difícil o entendimento do que no 
caso das aulas presenciais, com todos fazendo ao 
mesmo tempo no laboratório de informática? 

 ( ) Sim  
( ) Não 
 
 

12) Relate brevemente qual foi sua percepção em 
relação a aplicação do Kahoot: 

 

Fonte: autoria própria (2021). 

 
Da Silva (2018) relata em seu estudo, que o Kahoot é uma ferramenta que 

favorece a avaliação de diversos ramos, pois possibilitam feedbacks imediatos, 

pontuações, reflexão, rankings, tempo e diversão. Por este motivo, algumas 

alternativas deste questionário visaram compreender como os participantes se 

sentiram durante o desenvolvimento do jogo, se consideravam uma alternativa 

eficiente se tratando da nova realidade de ensino imposta pela pandemia do novo 

coronavírus (Sars-Cov-2)3, bem como se as características dessa nova modalidade 

de ensino seriam prejudiciais para a avaliação da satisfação do jogo.  

O questionário foi elaborado e disponibilizado através do Google 

Formulários4, visando facilitar a aplicação de forma remota, bem como o 

acompanhamento em tempo real das respostas. Esta forma de aplicação também 

 
3   SARS-CoV-2 é um novo coronavírus identificado na China no final de 2019. Ele causa a síndrome 
respiratória aguda grave, batizada com o nome de COVID-19. Embora inicialmente esteja relacionado 
à problemas respiratórios, ele pode acometer vários sistemas do organismo humano. É necessário 
adotar medidas de prevenção, tais como o distanciamento social, higienização frequente das mãos, 
uso de máscaras protetoras do sistema respiratório, dentre outros cuidados (Landi et al., 2020). 
4 O formulário de aplicação do questionário encontra-se disponível em: 
<https://forms.gle/4U92L1SVTnFoYhSEA>. 
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possibilita uma melhor forma de tabular os dados e realizar as análises. Para Alarco 

(2012), o Google Formulários apresenta diversos benefícios, tais como a simplicidade 

na sua criação, por ser um coletor de dados que não necessita de conhecimento 

aprofundado, tem facilitada a análise dos dados posteriormente, tornando esta 

ferramenta diferente das demais existentes para aplicação de questionários.  

 

5.3. Análise qualitativa e quantitativa dos dados 

 

O Game Kahoot foi aplicado em duas turmas do curso GPI, em dias 

distintos: 5 de abril de 2021, na turma do 3º período, na disciplina de Gestão da 

Qualidade, e no dia 6 de abril de 2021, na turma do 5º período, na disciplina de 

Ergonomia, Saúde e Segurança Ocupacional. Foi feito um encontro através do Google 

Meet com as turmas. A aplicação do Game levou em torno de 30 minutos, entre as 

explicações iniciais pelo professor e pela pesquisadora, e o término de todos os 

alunos. Ressalta-se que o jogo foi aplicado de forma assíncrona, ou seja, os jogadores 

iniciaram em tempos distintos, devido a questões de conexão.  

Posteriormente, foi enviado o link do questionário para os discentes através 

do chat do Google Meet, e também do grupo de alunos no WhatsApp, objetivando 

avaliar as percepções a respeito da metodologia aplicada da gamificação. 

Observou-se, durante a aplicação do game e do questionário 

posteriormente, que as turmas possuíam perfis diferentes. A turma do 3º período 

possui mais alunos, enquanto do 5º período possuía um número menor. Sendo assim, 

do total de participantes da pesquisa (25 alunos), a turma do 3° período, correspondia 

a 64% dos entrevistados (16 estudantes), e a turma do 5º período a 36% dos 

entrevistados (9 estudantes). Ressalta-se que os alunos que cursavam a disciplina de 

Gestão da Qualidade eram diferentes dos alunos que cursavam Ergonomia, Saúde e 

Segurança Ocupacional, não havendo assim duplicidade de respostas.  

Destaca-se o comportamento dos alunos distinto em ambas turmas: 

enquanto os primeiros eram, em geral, comunicativos e proativos, os segundos se 

mostraram mais introvertidos, expressando-se apenas quando eram questionados 

pelo professor. Apesar disto, o padrão de respostas em ambas as turmas, 

permaneceu o mesmo, guardadas as suas proporções, e por isso não serão 

apresentados aqui comparativos entre as duas, e sim do resultado global. 

Analisando as respostas, observa-se que a maioria dos entrevistados já 
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utilizou jogos educacionais no processo de aprendizagem (96%), o que de certa forma 

facilitou a compreensão da metodologia, bem como trouxe maior precisão às 

respostas. 

Durante a aplicação do jogo observou-se algumas dificuldades de acesso 

à plataforma Kahoot. Elas estavam relacionadas com a conexão dos alunos com a 

Internet - à baixa velocidade de conexão, o uso de dados móveis, as regiões nas quais 

se encontravam os alunos, dentre outras -, decorrentes do modelo de ensino remoto 

adotado em função da pandemia do novo coronavírus. Nota-se que foram necessárias 

várias tentativas por alguns alunos de acesso a plataforma do jogo. Ressalta-se a 

preocupação de que às dificuldades de acesso à Internet durante a pandemia do novo 

coronavírus possam estar interferindo na qualidade do processo de ensino-

aprendizagem (DOSEA, 2020). Logo estratégias ativas de ensino, como a 

gamificação, que utilizam basicamente de tecnologia, podem ter sua aplicação restrita 

aos alunos que dispõe de acesso, deixando à margem alguns estudantes. 

Sabe-se que no Instituto Federal do Tocantins, assim como na grande 

maioria das instituições da rede federal de ensino foram criadas medidas para inclusão 

digital de alunos em situação de vulnerabilidade social5. Porém, nota-se que muitos 

alunos desconhecem estas ações, sendo necessário reforçar as divulgações e prestar 

mais esclarecimentos a respeito destes auxílios. 

Notou-se o nível elevado de motivação, o entretenimento e o alto grau de 

competitividade apresentado pelos alunos. Dentre os fatores motivacionais, os 

resultados obtidos demonstram que nenhum dos entrevistados sentiu-se desmotivado 

durante a aplicação da metodologia gamificada. 48% dos entrevistados se sentiu 

“muito motivado”, enquanto que 52% demonstrou estar “motivado”. Outro fator 

interessante, também identificado por Bellomusto (2018), é que devido a grande 

empolgação, mesmo com a finalização do Kahoot, os participantes expressaram 

vontade de continuar. Diante disto, observa-se o papel ativo dos alunos na busca do 

próprio conhecimento. 

Ao se avaliar as preferências dos alunos em relação as metodologias 

utilizadas no processo de ensino-aprendizagem, nota-se que 88% dos entrevistados 

tem preferência por metodologias ativas, como a gamificação, durante as aulas, 

 
5 IFTO. Notícias. IFTO oferta Auxílio Inclusão Digital para estudantes. Disponível em: 
<http://www.ifto.edu.br/noticias/ifto-cria-auxilio-inclusao-digital-para-estudantes>. Acesso em: 10 abr. 
2021. 
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enquanto que uma menor parcela, 12% prefere as aulas tradicionais, expositivas. 

Ressalta-se ainda os relatos individuais de alguns alunos ao final da aplicação do jogo, 

que consideram esta metodologia, de aprendizagem baseada em jogos, eficiente e 

eficaz, trazendo mais um elemento positivo para a adoção desta metodologia durante 

as aulas. 

Em relação a percepção dos entrevistados quanto ao próprio desempenho 

no game Kahoot, nota-se que houve uma variação de padrões (Figura 01).   Uma 

menor parcela considerou ter tido um desempenho “ruim” (16%). Somando-se as 

percepções individuais que consideraram seu desempenho “bom” ou “ótimo”, tem-se 

o total de 40%, ou seja, a maioria dos alunos. No entanto, a parcela que descreve seu 

desempenho como “regular” também é elevada, perfazendo 32% dos entrevistados. 

Este último percentual pode estar relacionado com o fato de os alunos possuírem um 

perfil competitivo, buscando sempre estar melhorando seu desempenho. Se bem 

conduzido no processo de ensino-aprendizagem, este dado pode servir como um 

elemento propulsor na busca pelo conhecimento dos discentes. 

 

Figura 01 – Percepção dos entrevistados a respeito do desempenho no 
Kahoot 

 

 
Fonte: autoria própria (2021). 

 

Quanto aos pontos negativos observados pelos alunos, percebe-se que 

alguns geraram certo incômodo, e que de acordo com relatos dos mesmos, podem de 

fato ter influenciado no seu desempenho no jogo. A Figura 02 apresenta os principais 

pontos negativos que impactaram na realização do game, segundo os entrevistados. 
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Ressalta-se que alguns pontos apresentados como opções de resposta no 

questionário não foram apontados pelos entrevistados, não sendo, portanto, 

apresentados no gráfico. 

 

Figura 02 – Pontos negativos que mais impactaram na realização do jogo 
 

 
Fonte: autoria própria (2021). 

 
Pode-se observar que muitos dos entrevistados apontaram como pontos 

negativos questões relacionadas ao tempo, considerado por eles curto para a 

resposta das questões durante o jogo. Na aplicação em uma das turmas (3º período 

– Gestão da Qualidade) surgiram algumas discussões a respeito desta temática do 

tempo para resposta, alguns concordando e outros discordando desta metodologia. 

Um dos alunos pontuou que, através do Kahoot, observa-se que a necessidade de 

responder com tempo cronometrado é capaz de desenvolver a competência de 

pensamento rápido para as tomadas de decisões realizadas pelos gestores nos 

processos produtivos ligados à indústria. Desta forma, segundo relatado, os alunos 

são melhor preparados para o mercado de trabalho.  

Em relação ainda a Figura 02, nota-se que 40% dos alunos relatou não 

haver encontrado pontos negativos, um valor significante para análise. Nota-se 

também, como já citado anteriormente, a conexão com a Internet dos alunos 

apresentou alguns problemas, sendo considerado este item o mais negativo do jogo 

para cerca de 8% deles.  

Na Figura 03, por sua vez, podem ser observados os benefícios do jogo 
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apontados pelos entrevistados. Verifica-se não houveram respostas para a alternativa 

“Não encontrei benefícios no jogo”, o que se pode inferir que o jogo foi benéfico a 

todos de alguma forma. 

 

Figura 03 – Maiores benefícios do jogo segundo a percepção dos entrevistados 
 

 
Fonte: autoria própria (2021). 

 

Os maiores benefícios observados estão relacionados à participação ativa 

dos alunos, melhor memorização dos conteúdos aprendidos e maior facilidade para 

aprendizagem dos conceitos. Observa-se através destes dados que a aprendizagem 

baseada em jogos utilizando o Kahoot despertou interesse dos participantes. 

No trabalho desenvolvido por Bellomusto (2018) foi observado que os 

benefícios relacionados a compreensão dos conteúdos, maior participação, e o 

aprendizado de fora divertida, pode-se concluir que o Kahoot trouxe benefícios 

significativos para o processo de ensino-aprendizagem analisado. 

Pressupõe que as metodologias como a aprendizagem baseada em jogos 

aumentam a atenção em detalhes não compreendidos da teoria, além de permitir que 

os alunos se dediquem na construção do próprio conhecimento. Além disso, as 

disputas podem despertar o sentimento de busca no discente pela “melhoria contínua” 

na sua rotina de estudos, sendo um grande facilitador do processo. 

Ao serem questionados sobre aproveitamento do game em alguns 
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aspectos importantes no processo educativo, respondendo em forma de escala, na 

qual 1 significava nenhum aproveitamento e 5 representava o máximo 

aproveitamento, as respostas vão de acordo com o observado anteriormente (Figura 

04).  
 

Figura 04 – Número de respostas segundo escala de aproveitamento, analisando-se 
diferentes aspectos 

 

 

 

 

 
Fonte: autoria própria (2021). 

Observando-se os dados representados na Figura 04, pode-se constatar 

que para a maioria dos aspectos analisados, houve um aproveitamento significativo 

dos alunos, representado pelos respondentes que apontaram na escala as opções 4 
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e 5.  

Quando questionados sobre o aproveitamento do game referente à 

atualização do conhecimento, praticar teorias, satisfação em aprender e testar 

conhecimento, a maioria dos entrevistados apontou que houve um nível máximo de 

aproveitamento, representado pelas respostas na escala 5. 

Não obstante, para o aspecto “adquirir novos conhecimentos”, as respostas 

concentraram-se em uma escala de baixo aproveitamento. Quanto aos aspectos 

“trocar conhecimento” e “facilidade no entendimento”, observa-se uma concentração 

maior no nível intermediário da escala, denotando assim indiferença dos participantes 

quanto a estes quesitos. Estes resultados podem estar relacionados com o tipo de 

jogo aplicado, no formato de questões de múltipla escolha com tempo cronometrado, 

realizados de maneira individual. Se houvesse mudança no formato do jogo, ou ainda, 

em algum destes parâmetros, as respostas poderiam ser diferentes. Bellomusto 

(2018), realizou a aplicação do Kahoot de forma presencial, analisando vários fatores 

obteve resultados consideradamente positivos quando realizou analise similares em 

escala, ressaltando que a maioria dos participantes concordaram parcialmente ou 

concordaram totalmente com o que era explorado. 

Finalmente, observa-se que 92% dos entrevistados afirmam que 

consideram os jogos educacionais uma alternativa importante, a qual complementa a 

realidade vivenciada sobretudo durante a fase de ensino remoto, imposto pela 

pandemia do novo coronavírus. Alguns entrevistados relataram a necessidade de se 

incorporar estas metodologias ativas ao contexto de outras disciplinas do curso 

superior de Gestão da Produção Industrial. 

Ressalta-se que, caso houvesse sido aplicado no contexto das aulas 

presenciais, as dificuldades apresentadas pelos alunos, bem como seus resultados 

seriam distintos. Levando em conta obstáculos referentes à conexão com a Internet e 

todos os aspectos inerentes ao ensino remoto, observou-se que 60% dos alunos não 

consideraram estes fatores impactantes na aplicação do jogo.  

Ainda no espaço destinado aos comentários abertos, muito entrevistados 

relataram as questões do tempo e conexão que já foi apresentado anteriormente. Em 

umas explanações considerou-se a metodologia aplicada como eficiente e eficaz, pela 

questão de ter ranking, despertou um elevado nível de motivação e competitividade, 

ainda complementou que o Kahoot deixou o conteúdo da matérias bem fixado, através 

de uma dinâmica leve e interativa. 
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Um comentário de um dos alunos participantes da pesquisa bem marcante 

foi que o Kahoot “é um jogo de teste de conhecimento bem interessante, no qual nos 

ensina a tomar decisões a curto prazo e uma decisão certa, porém também há 

margens de erros”. 

Tendo em vista todos os fatores analisados, pode-se considerar a 

gamificação como uma alternativa importante a ser incorporada, acrescentado vários 

benefícios, tanto relacionado ao entretenimento e motivação, como compreensão do 

próprio conteúdo. Outra razão importante é a questão de diversificação da 

metodologia, trazendo uma dinâmica mais leve, divertida e competente para a 

aprendizagem.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho buscou analisar a satisfação dos estudantes em relação à 

metodologia de aprendizagem baseada em jogos, em específico o game Kahoot, bem 

como a sua influência na motivação dos alunos do curso superior de Gestão da 

Produção Industrial, e também a diversificação nas formas de se construir o 

conhecimento.  

É perceptiva a necessidade de novas estratégias educacionais, sobretudo 

no momento de ensino remoto decorrente das medidas de distanciamento social 

impostas pela pandemia do novo coronavírus. 

Os resultados das análises sugerem que o Kahoot pode trazer muitos 

resultados benéficos no processo de ensino-aprendizagem como, por exemplo, a 

motivação entre os alunos, a melhoria na memorização, a compreensão da teoria 

aplicada, a facilidade de assimilar conceitos, além de possibilitar aos discentes 

desenvolverem uma participação proativa durante as aulas. É possível através da 

gamificação contornar os paradigmas da metodologia tradicional buscando, de forma 

favorável, facilitar a compreensão de conceitos mais complexos de uma maneira leve, 

interligando os alunos a aprendizagem e, por conseguinte, motivando-os a buscar 

novos conhecimentos. 

Um fator importante a ser considerado, que impactou a realização do 

estudo, se refere às limitações da conexão com a Internet dos alunos, influenciando 

diretamente nos resultados dos jogos, e pode ser visto como um dificultador para o 

processo de ensino remoto decorrente da pandemia do novo coronavírus. 

Constata-se, de maneira geral, que a gamificação é uma estratégia positiva 

e importante a ser incorporada, visto que durante a aplicação do jogo, foi possível 

desenvolver um ambiente de competição “saudável” entre os discentes, sendo algo 

interativo entre eles. Além disto, verificou-se através da fala dos alunos participantes, 

que o jogo possibilita treinar as tomadas de decisões em tempo hábil, o que pressupõe 

como perfil ideal para um profissional que atue como gestor de produção industrial, 

foco da formação do curso em tela.  

Sugere-se para futuros trabalhos, que sejam realizadas novas análises 

utilizando outras tecnologias e ferramentas de aprendizagem baseada em jogos, bem 

como verificar a aplicação destas estratégias em um novo cenário de presencialidade 

do ensino, se os resultados seriam distintos ou não. Outra questão a ser verificada é 
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a aplicação de simuladores empresariais durante aulas do curso de Gestão da 

Produção Industrial, unindo-se teoria e prática, analisando assim a motivação dos 

alunos sobre estas estratégias.  
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