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Resumen

Abstract
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Partindo da premissa de que os estudantes mobilizam diferentes estilos de aprendizagem em situações 
educacionais, esta pesquisa objetivou compreender de quais formas estes estilos são postos em voga por 
estudantes de uma instituição pública federal de ensino técnico e superior localizada no município de Uber-
lândia, estado de Minas Gerais, Brasil. A pesquisa, de natureza qualitativa, teve como instrumentos de coleta 
de dados o diário de bordo, diagnóstico de estilo predominante por meio do questionário CHAEA; e quatro 
planejamentos de jogos desenvolvidos por alunos (“Game Design Canvas»–GDC). Os GDC’s demonstram o 
potencial didático das estratégias didáticas implementadas. 

Based on the premise that students mobilize different learning styles in educational situations, this research 
aimed to understand in which ways these styles are brought into play by students of a federal public institution 
of technical and higher education located in the city of Uberlândia, state of Minas Gerais, Brazil. The research, 
qualitative in nature, used the logbook as a data collection tool, a predominant style diagnosis using the 
CHAEA questionnaire, and four game plans developed by students (“Game Design Canvas”-GDC). The 
GDC’s demonstrate the educational potential of the implemented teaching strategies. 

Estilos de aprendizagem; jogos digitais; game design; língua inglesa; educação; estudantes.
Learning styles; digital games; game design; English language; education; students.
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1. Introdução

Em busca por um ensino de qualidade, que faça sentido para o aprendiz e que, ao mesmo 
tempo, seja interessante, atraente, que valorize a participação efetiva dos estudantes na 
construção do conhecimento e no desenvolvimento das competências, possibilitando que 
aprendam em seu próprio ritmo, tempo e estilo por meio de atividades de experimentação 
e compartilhamento, é que buscamos fazer a mediação docente, aplicando aos estudantes 
da disciplina de Língua Inglesa de um curso técnico integrado ao ensino médio de uma insti-
tuição de ensino público federal um questionário sobre os estilos de aprendizagem. 
O objetivo geral desta pesquisa foi compreender qual a contribuição da identificação dos 
estilos de aprendizagem aplicados em estudantes de ensino médio na construção de jogos 
para o aprendizado de língua inglesa. A proposta contemplou a identificação dos estilos de 
aprendizagem dos estudantes adolescentes e, dentro de uma unidade curricular integrada 
presente na matriz do plano pedagógico do curso, propôs que os próprios estudantes des-
envolvessem como produto final da disciplina um documento contendo as informações rele-
vantes do design» de um jogo abarcando a temática, as mecânicas, as plataformas, os inimi-
gos, os níveis («levels») dos jogos, entre outros elementos. Esse documento GDC («Game 
Design Canvas») funcionou como um guia da equipe na hora de criar o jogo, servindo como 
um manual de montagem contendo as principais informações sobre a proposta, funciona-
lidades e mecânicas do jogo. Esta pesquisa analisou como os estilos de aprendizagem se 
apresentaram nas atividades desenvolvidas por estudantes para a criação de propostas de 
jogos para a aprendizagem de língua inglesa. 
As características dos estilos de aprendizagem foram observadas durante o processo de 
criação do GDC. Investigamos como os estudantes utilizaram os elementos indicados na de-
tecção dos seus estilos de aprendizagem no processo de criação do(s) jogo(s). A relevância 
acadêmica desta pesquisa está no campo da apresentação do uso do questionário CHAEA 
na perspectiva de identificação dos estilos de aprendizagem por Alonso et al. (1999), aplica-
do a adolescentes em um contexto escolar de ensino público e na análise investigativa para 
não só identificar os estilos de aprendizagem, mas correlacioná-los aos jogos produzidos. 
Além disso, o presente estudo trouxe uma contribuição para os profissionais da educação 
que se reinventaram na busca por um ensino mais significativo, efetivo e eficaz, principal-
mente em tempos tão atípicos como os experienciados no ensino remoto durante o tempo 
de pandemia contra a COVID-191.

2. Metodologia

Para compreender como os estilos de aprendizagem, segundo a teoria de Alonso et al. 
(1999), se apresentaram nos jogos desenvolvidos por estudantes para a aprendizagem de 
língua inglesa, foram feitas observações de aulas ministradas a estudantes do ensino téc-
nico integrado ao ensino médio de uma instituição federal de ensino, no estado de Minas 
Gerais, pelo período de um trimestre letivo (doze semanas), com encontros semanais com 
duração entre uma hora e uma hora e meia. 
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Em 2021, as aulas nessa instituição foram ministradas de forma remota, por meio digital, na 
plataforma on-line Google Meet, em razão da situação de pandemia mundial causada pelo 
coronavírus. A unidade curricular foi ministrada por dois professores da instituição, de áreas 
distintas do conhecimento: um da área de Computação e o outro da área das Linguagens. 
Além das anotações feitas nas observações ao vivo, a professora pesquisadora teve à sua 
disposição gravações de todos os encontros para transcrever os detalhes.
Os registros feitos foram descritivos, compilados durante as observações e após o término 
das sessões com o auxílio das gravações dos encontros. As gravações dos encontros eram 
iniciadas depois que os estudantes já haviam sido recepcionados e quando o conteúdo da 
aula ia ser ministrado. Elas totalizaram 9h20min39seg, e foram assistidas para a compi-
lação dos detalhes nos diários de observações. O trabalho de anotação e compilação das 
gravações dos áudios demandou desprendimento de tempo, atenção, paciência e cuidado, 
visto ter sido necessário escutar, pausar, anotar e relatar as ideias de modo organizado, fiel 
e relevante, em consonância com os objetivos da pesquisa.
Para a compreensão do protocolo de análise de dados realizado nesta pesquisa, foram 
utilizados os seguintes instrumentos de coleta de dados: o questionário CHAEA, para a 
identificação dos estilos de aprendizagem predominantes entre os participantes; e os jogos 
produzidos pelos estudantes para o aprendizado de um conteúdo de língua inglesa. Como 
as aulas estavam sendo ministradas de forma remota digital em razão da situação de pande-
mia mundial ocasionada pelo coronavírus, o formulário com o questionário foi disponibilizado 
de forma on-line por meio da ferramenta Google Formulários, com a sinalização de que os 
estudantes não seriam identificados na pesquisa, mas receberiam o feedback de seus resul-
tados ao final da disciplina. 
O questionário CHAEA («Cuestionario de Honey y Alonso de Estilos de Aprendizaje») explo-
ra as preferências e estilos de aprendizagem em consonância com a teoria de identificação 
dos estilos de aprendizagem, de Alonso et al. (1999). Ele contém 80 itens breves em formato 
de questões fechadas, sendo 20 para cada dimensão de um estilo. Aqueles que mais vivem 
a experiência são classificados com predominância do estilo ativo; os que se preocupam 
mais com a generalização e elaboração de hipóteses compõem o estilo teórico; aqueles 
que mais aplicam o que foi aprendido pertencem ao estilo pragmático; e naqueles em que 
a reflexão se sobressai, o estilo reflexivo prepondera. No referido questionário, foi solicitado 
aos respondentes que sinalizassem os itens que estavam mais de acordo com sua perso-
nalidade.
O CHAEA foi aplicado a adolescentes em um contexto escolar de ensino público e a análise 
investigativa para os pares serviu não só para a identificação dos estilos de aprendizagem, 
mas também para a aplicabilidade destes em consonância com a produção de jogos para a 
aprendizagem. Buscamos estudar se os estilos de aprendizagem detectados nas respostas 
aos questionários CHAEA pelos estudantes se manifestaram nas atividades desenvolvidas 
e nas interações.
Os estudantes apresentaram quatro GDCs (Game Design Canvas) durante as aulas minis-
tradas. Os estudantes foram divididos em quatro grupos. Cada grupo produziu quatro GDCs, 
cada um apresentado em quatro partes. Os GDCs trouxeram o planejamento do grupo para 
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a produção de um jogo criado com o objetivo de aprendizagem de um conteúdo específico 
de língua inglesa. O GDC serviu como um guia da equipe na hora de criar o jogo, funcionan-
do como um manual de montagem contendo as principais informações sobre a proposta, as 
funcionalidades e mecânicas do jogo.
Os números obtidos mediante a aplicação do questionário CHAEA possibilitaram a análise 
pelo viés do espírito positivista no que diz respeito à pretensão de «tomar as medidas exa-
tas» de um fenômeno humano, que é a aprendizagem segundo as preferências dos estilos 
de aprendizagem. Todavia, a análise dos jogos produzidos pelos estudantes participantes 
da unidade curricular ministrada para a criação de jogos para o aprendizado de um conteú-
do de língua inglesa teve como finalidade compreender de que forma os saberes a respeito 
da teoria dos estilos de aprendizagem podem ser relacionados aos jogos produzidos pelos 
estudantes.

3. Resultados

Na Unidade Curricular observada para esta pesquisa, estavam matriculados 20 estudantes. 
Dentre os que responderam ao questionário CHAEA, foram obtidos para este estudo os ter-
mos de consentimento e assentimento para divulgação dos resultados de sete estudantes. 
Dos sete estudantes que concederam autorização para que seus dados fossem utilizados, 
cinco eram do sexo 
feminino e dois do 
sexo masculino. 
Três estudantes tin-
ham 15 anos de ida-
de, três tinham 16, 
e um tinha 17. Seis 
dos sete estudantes 
apresentaram pre-
dominância do esti-
lo de aprendizagem 
reflexivo e uma do 
teórico. Um dos es-
tudantes apresentou 
como predominante os estilos de aprendizagem reflexivo e pragmático, pois teve o mesmo 
número de itens computado para ambos os estilos.
Com relação à dinâmica das aulas, o docente responsável pela unidade curricular deixou 
os estudantes livres, e eles puderam construir GDCs para compreenderem o processo de 
criação e proposição de um jogo. No dia da apresentação oral, os discentes apresentaram 
propostas diferentes das explicitadas nos GDCs. Ainda houve um terceiro momento, em 
que foi pedido aos estudantes a materialização da proposta mediante a submissão de uma 
atividade final que foi entregue via Google Classroom, em que os grupos postaram os slides 
com a proposta dos jogos. 
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Os quatro jogos 
propostos pelos 
estudantes desta 
Unidade Curri-
cular que foram 
entregues formal-
mente pela pla-
taforma Google 
Classroom foram 
analisados à luz 
da teoria de Cai-
llois (1990), refe-
renciada no capí-
tulo cinco, e todos 
apresentaram uma das quatro categorias fundamentais formativas dos jogos. Jogos com a 
característica «Agôn» exigem atributos como a rapidez, a agilidade, a inteligência e geram 
o caráter competitivo. Essa categoria se fez presente no jogo inspirado na Forca, no jogo 
inspirado no estilo Passa ou Repassa, no jogo da memória, no jogo de tabuleiro. A «Alea» se 
mostrou presente nos fatores sorte e acaso, por exemplo, na decisão de qual time iniciaria 
a rodada, aquele que tirasse o maior número no dado. «Alea» também estava presente no 
jogo em que as duplas escolhiam as opções de forma aleatória pela sorte ao escolherem 
números que lhes apresentariam opções às quais não tinham acesso antes das escolhas.
Um grupo se destacou no percurso de criação e desenvolvimento do jogo com a predo-
minância da necessidade de interpretação do jogo, componente esse muito marcante na 
categoria formativa de «Mimicry» dos jogos. A proposta de jogo apresentada pelo grupo de 
cor vermelha (RED) trouxe a criação de um mundo imaginário onde obstáculos iam surgindo 
e sendo superados.
O quadro 2 sintetiza a correspondência verificada entre os estilos de aprendizagem de iden-
tificados nos estudantes componentes de cada grupo com as características encontradas 
nos jogos produzidos por eles, em consonância com a teoria de Caillois (1990). Os estilos 
representados pelas letras são, respectivamente: A – ativo; R – reflexivo; T – teórico e P – 
pragmático.
O grupo verde (GREEN) apresentou estudantes com o estilo de aprendizagem «reflexivo» e 
propôs um jogo em que seria necessário completar uma cruzadinha. Esse tipo de jogo reivin-
dica a responsabilidade individual, e para jogá-lo o jogador precisa de atenção persistente, 
de esforço assíduo para acertar a palavra que será encaixada na lacuna.
O grupo vermelho (RED), desde o primeiro encontro, havia sinalizado o desejo de criação 
de um jogo com enredo, personagens e uso bem amplo de um universo imaginário. Na apre-
sentação oral, foram apresentadas as questões que iriam ser preenchidas em lacunas com 
uma história fantasiosa como pano de fundo, características bem distintas e fundamentais 
dos jogos com a presença da «Mimicry». Os aspectos fundamentais desses jogos eram a 
ilusão, o universo imaginário e o disfarce.
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O estudante que mais se destacou nas participações pertencentes a esse grupo apresentou 
na detecção do questionário de preferência dos estilos de aprendizagem não só o estilo re-
flexivo como predominante, mas também o «pragmático». É importante ressaltar que esse 
estudante especificamente tinha como laudo médico o diagnóstico de autismo e um futuro 
estudo poderá revelar se esse resultado duplo de preferências pode ser explicado tendo em 
vista essa característica genética. Futuros estudos também poderão apontar se existe corre-
lação entre as características identificadas e se algum traço do estilo pragmático se confirma 
em jogos produzidos com as características destacadas do componente «Mimicry». 
O grupo AMARELO (YELLOW), evidenciou a característica «Agôn», em que o jogador, para 
vencer, precisava mostrar rapidez e agilidade. Na apresentação oral, a característica «Mi-
micry» ficou evidente com a ludicidade, com a liberdade que o grupo mostrou ao criar o 
desenrolar do jogo com base na imaginação, fazendo um paralelo com a História Mundial da 
época da Segunda Guerra Mundial.
O grupo ROXO (PURPLE) manteve a proposta inicial apresentada nos GDCs na entrega do 
trabalho escrito final e na apresentação oral. O jogo com inspiração nos jogos de tabuleiro 
apresentou a característica «Alea» porque os jogadores necessitavam contar muito com a 
sorte e o acaso. Ao jogar o dado, o número de casas que os jogadores deveriam mover era 
definido. No tabuleiro havia casas com elementos surpresa de bonificação ou de perdas de 
pontos, ou que poderia fazer com que os jogadores regredissem algumas casas. Nesse jogo 
foi notada a presença da característica «Agôn», pois os jogadores precisavam responder 
corretamente às questões para avançarem nas casas, e a inteligência é um dos atributos 
representativos dessa característica. Embora contassem com o acaso (posto que não se 
sabia qual seria o número indicado pelo dado), os jogadores teriam que responder a pergun-
tas de qualquer natureza. O acaso, nesse caso, dizia respeito apenas ao número de casas 
puladas, mas não pressupunha que o jogador se salvasse de algum desafio, por exemplo. 

4. Discussão e conclusões

As análises dos dados apontaram a existência de correlações entre as formas preferen-
ciais de aprender diagnosticadas pelos estilos predominantes de aprendizagem e os tipos 
de jogos desenvolvidos por parte dos estudantes. Um dos pontos diferenciais da pesquisa 
centrou-se no fato de voltar a atenção para o estudante enquanto produtor de conteúdo para 
sua própria aprendizagem. O estudo recentemente publicado por Wouters e van-der-Meulen 
(2020) demonstrou que a nem sempre o simples fato de jogar proporciona aprendizagem; 
é preciso ir além. Adicionalmente, como bem pontuou Heeter (2009), o trabalho pedagógi-
co com jogos deve contemplar o fato de que existem os chamados estilos de jogar. Nesse 
sentido, o estilo de jogar pode, em alguma medida, coincidir com o estilo de aprendizagem à 
medido que o discente (ou o sujeito que joga) compreende o processo como algo educativo. 
Esta pesquisa demonstrou, ainda que de forma inicial, que de fato existe uma relação entre 
o estilo de aprendizagem de um aluno produtor de jogos e o material por ele desenvolvido. 
A questão, no entanto, ainda não está fechada (e talvez nunca esteja), mas já indica que, 
mais que a produção em si, importa saber de forma o discente pensa (Cavalcante-Pimentel 
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et al., 2022) quais mecanismos cognitivos mobiliza para pensar o lúdico em situação de 
aprendizagem. Em outras palavras, e retomando os aspectos iniciais de Alonso et al. (1999), 
para além de apenas diagnosticar o estilo de aprendizagem predominante em um sujeito, é 
importante trabalhar os estilos de aprendizagem menos desenvolvidos, não perceptíveis ou 
fortalecidos. Neste aspecto, a combinação de diferentes estratégias didáticas em função do 
protagonismo discente (o aluno como produtor) e dos estilos de aprendizagem, se mostrou 
como uma forma efetiva de potencializar a aprendizagem dos discentes (Oliveira, 2022). 
O estudo aqui realizado tem limitações que precisam ser relevadas e, justamente por isso, 
fazem-se necessárias mais investigações científicas que se debrucem a compreender quais 
(e como) estratégias didáticas podem motivar a produção de materiais em conexão com os 
estilos de aprendizagem. 

Notas
1 O ensino remoto na cidade de Uberlândia, localizada no estado de Minas Gerais, foi adotado em cumprimento à Por-
taria nº 343, de 17 de março de 2020, do Ministério da Educação (MEC), publicada no Diário Oficial da União (DOU) 
em 18 de março de 2020, na edição 53, seção 1, página 39, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por 
aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus – COVID-19.
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Con el sugerente título de «Redes sociales y ciudadanía. Ciberculturas 
para el aprendizaje» presentamos en este texto una ingente obra 
colectiva de investigaciones, propuestas, reflexiones, estudios y 
proyectos en el emergente ámbito de la educación mediática. 
CCon 151 capítulos de 298 autores únicos se ofrece una panorámica 
general en un mundo postpandemia global con un análisis poliédrico 
del complejo entramado educomunicativo que vivimos. Educadores, 
comunicadores y educomunicadores, así como profesionales de los 
más diversos ámbitos de las ciencias sociales abordan aproxima-
ciones complejas, apegadas a la práctica, sobre la sociedad actual, no 
solo haciendo una radiografía, más o menos amplia, sino también 
rrealizando propuestas educomunicativas que mejoren los parámetros 
de convivencia con los medios.
Presentamos en el texto aportaciones de 17 países euroamericanos, 
que conforman la Red de investigadores Alfamed con un amplio 
número de trabajos: Perú (104), España (59), Ecuador (25), Brasil 
(23), México (21), Chile (18), Colombia (18), Bolivia (5), Italia (4), 
Costa Rica (4), Cuba (4), Argentina (4), Paraguay (3), Portugal (2), 
República Dominicana (2), Uruguay (1), y Eslovaquia (1).
EEsta obra enciclopédica que conforma la tercera de la Colección 
Alfamed del Grupo Comunicar Ediciones se subdivide en siete 
grandes bloques temáticos: I. Prosumers (Instagrammers, youtubers y 
tiktokers), II. Redes sociales y escuela, III. Ciberciudadanía, ética y 
valores, IV. Alfabetización mediática y formación de profesores, V. 
Audiencias y ciberconsumo crítico, VI. Democratización y comuni-
cación alternativa, y VII. Nuevas tendencias: fake news, datificación...




