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Resumo:
Criatividade e aprendizados são questões bem discutidas na educação profissional em Pernambuco.
Nesse sentido, desenvolveu-se um trabalho de criação de um jogo didático para a disciplina de
Planejamento Empresarial no ensino técnico profissional, tendo como objetivo maior avaliar a
influência do jogo na construção do conhecimento e fixação da aprendizagem. Além da produção,
realizou-se um estudo de caso, caracterizando a pesquisa qualitativa e quantitativa exploratória direta,
com amostragem não probalística por quota com sessenta alunos, averiguando suas opiniões acerca da
produção e execução do jogo. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se um questionário
aplicado após a execução das atividades, além da observação da interação entre sujeitos e objeto no
universo de pesquisa que foi a Escola Técnica Estadual Maria Eduarda Ramos de Barros. O trabalho
também se pilariza em seu referencial teórico. O jogo foi elaborado em duas fases: A Primeira é
formada pelos desenhos em quadrinhos e a segunda parte são as sequências de palavras cruzadas, que
serão preenchidas através da descoberta das pistas pelos estudantes. Concluiu-se que houve a
oportunidade de reestruturação dos esquemas de assimilação e acomodação no processo de ensino e
aprendizagem com relação à disciplina, possibilitando a confirmação dos conhecimentos adquiridos
em planejamento empresarial. Nos resultados houve a aceitação por parte de 91% dos estudantes,
sentindo-se estimulados pela forma inovadora de representar o conhecimento teórico pela ludicidade
de um jogo desenvolvido para facilitar o aprendizado técnico profissional.
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Comics and Crosswords: Creativity and Learning in the Course
Business Planning - A Didactic Game for Vocational Education in
Pernambuco
Abstract
Creativity and learning are well discussed issues in education in Pernambuco. In this sense, he
developed creative work of a didactic game for the discipline of Business Planning in vocational

technical education, with the largest to evaluate the influence of the game in the construction of
knowledge and establishment of learning. In addition to production, there was a case study, featuring
the qualitative and quantitative direct exploratory research with sampling non probabilistic quota for
sixty students, ascertaining their views on the production and execution of the game. As data
collection instrument used a questionnaire after the execution of activities in addition to the
observation of the interaction between subject and object in the universe for that was the Technical
School Maria Eduarda Barros Ramos. The work also pilariza in his theoretical framework. The game
was developed in two phases: The first is formed by drawing comics and the second part are the
sequences of crossword puzzles, which will be filled through the discovery of the tracks by the
students. It was concluded that there was the opportunity to restructure the assimilation schemes and
accommodation in the teaching and learning with respect to discipline, enabling confirmation of the
knowledge acquired in business planning. The results were the acceptance by 91% of students, feeling
encouraged by the innovative way of representing the theoretical knowledge by the playfulness of a
game developed to facilitate the professional technical education
Key-words: Creativity, Professional Education, Teaching / Learning.

1 Introdução
Sendo uma atividade interativa, cultural, construtiva, social e dinâmica, o jogo é uma
ferramenta que fará o estudante tornar-se capaz de tomar decisões, fazer escolhas e descobrir
alternativas experimentando novas situações de aprendizagem.
O trabalho traz um tema significativo com relação às mudanças no modo de utilizar recursos
diferenciados inerentes ao aprendizado, principalmente na educação profissional do Estado de
Pernambuco, onde cursos técnicos estão evoluindo a cada ano e as disciplinas técnicas
envolvendo cada vez mais conteúdo, percepção, necessidade e criatividade.
A partir da perspectiva dos estudantes com relação à disciplina “Planejamento Empresarial”
em seu contexto informacional e tão importante para a agregação de valor ao segmento
empresa, surgiu a ideia de desenvolver um jogo que envolvesse desafio, teoria e prática, a
partir do conteúdo ministrado em sala de aula.
Os estudantes são o foco principal desse trabalho, desenhado e desenvolvido para trabalhar a
criatividade, entendimento, conhecimento e aprendizagem, desafiando-os a participarem dessa
construção inerente ao desenvolvimento intelectual e profissional. De acordo com Bernardi
(2012):
A visão sistêmica voltada ao homem, cuja liderança, liberdade e responsabilidade,
integração, cooperação, interação e vontade são congruentes com os atuais desafios
organizacionais, pela criação das condições competitivas necessárias ao
desenvolvimento profissional.

Partindo da premissa citada, o jogo envolve o estudante o estimulando à competitividade e ao
mesmo tempo em que constrói relações equilibradas prepara-se para encarar o desconhecido
mercado de trabalho. O professor do ensino técnico profissional deve mostrar esse
direcionamento, criando alternativas de ensino que atraia o estudante, pois aquele é o
responsável direto para que essa iniciativa dê certo.
2 O jogo como recurso pedagógico
O jogo é uma atividade que tem valor educacional intrínseco. Leif (1978) diz que "jogar
educa, assim como viver educa: sempre sobra alguma coisa". A utilização de jogos educativos
no ambiente escolar traz muitas vantagens para o processo de ensino e aprendizagem, entre
elas:

• O jogo é um impulso natural para jovens e crianças funcionando assim como um
grande motivador;
• O jovem através do jogo obtém prazer e realiza um esforço espontâneo e voluntário
para atingir o objetivo do jogo;
• O jogo mobiliza esquemas mentais: estimula o pensamento, a ordenação de tempo e
espaço;
•

O jogo integra várias dimensões da personalidade: afetiva, social, motora e cognitiva;

•

O jogo favorece a aquisição de condutas cognitivas e desenvolvimento de habilidades
como coordenação, destreza, rapidez, força, concentração, etc.

A participação em jogos contribui para a formação de atitudes sociais: respeito mútuo,
cooperação, obediência às regras, senso de responsabilidade, senso de justiça, iniciativa
pessoal e grupal. Segundo Luckesi (2005:6):
O jogo é o vínculo que une a vontade e o prazer durante a realização de uma
atividade. O ensino utilizando meios lúdicos cria ambientes gratificantes e
atraentes servindo como estímulo para o desenvolvimento integral do jovem.
Também é importante considerar os objetivos indiretos que o jogo pode
propiciar, como: memória (visual, auditiva, sinestésica); orientação temporal
e espacial (em duas e três dimensões); coordenação motora viso manual
(ampla e fina); percepção auditiva, percepção visual (tamanho, cor, detalhes,
forma, posição, lateralidade, complementação), raciocínio lógicomatemático, expressão linguística (oral e escrita), planejamento e
organização.

Dessa maneira, refletindo sobre o sentido do raciocínio citado por Luckesi (2005), indica que
o ato lúdico propicia uma experiência plena para o sujeito e que: “Brincar, jogar, agir
ludicamente, exige uma entrega total do ser humano, corpo e mente, ao mesmo tempo”.
Assim, consideramos para este trabalho, que uma atividade, que pode ser um jogo didático,
apresenta um potencial lúdico, mas a vivência deste aspecto é individual. Uma situação
didática pode despertar este sentimento em determinados alunos e não em outros, e
consonante a isso, as sinergias compartilhadas pelo jogo, nesse caso, educativo, consolidam
atitudes e deságuam em resultados gratificantes e duradouros com relação à aprendizagem.
3 A educação profissional estadual em pernambuco
A educação profissional vive um momento decisivo, mas não conclusivo. A procura por esse
tipo de ensino atingiu patamares inéditos no Brasil e em Pernambuco, em que escolas técnicas
estaduais vem formando jovens e adultos, nas modalidades integral e subsequente.
A iniciativa de implantar cursos técnicos em escolas estaduais vem suprir a carência da mão
de obra técnica qualificada no estado de Pernambuco, onde curso de diversas áreas são
oferecidos a estudantes que cursam o ensino médio e técnico concomitantes em período
integral durante três anos, e também estudantes que já concluíram o ensino médio, realizando
apenas o ensino técnico profissional de nível médio no período de um ano e meio.
Em meio a pontos forte e fracos, o ensino profissional precisa ser melhor articulado, para não
entrar em colapso e se perder do foco. Apesar de cada vez mais jovens estarem buscando
aprender uma profissão, pode-se dizer que ainda falta um maior interesse do público-alvo.
Segundo um agente responsável da consultoria Ceplan, em uma entrevista ao Diário de
Pernambuco (2012) afirmou:
A dura verdade é que o desejo pelo diploma universitário, uma cultura
secular no Brasil, mascara um preconceito enraizado na sociedade: de que

ensino profissional é coisa de pobre. Em 2011, Pernambuco contava com
31.411 alunos matriculados em cursos técnicos, públicos e privados. Mas
análise da consultoria Ceplan mostra que somente as demandas até 2014 de
dois segmentos econômicos, a construção civil e a indústria metalmecânica,
são de 32.500 novos trabalhadores por ano. O equilíbrio está distante. São 9
milhões de estudantes de Ensino Médio no Brasil.

Ainda segundo dados da consultoria, um milhão desses jovens fazem um curso profissional.
Aproximadamente 11%. Pernambuco está próximo disso, com 8,8%. Em 2013 foram 20
escolas, sendo que seis ainda não têm prédio próprio.
A história explica a barreira cultural quando o assunto é ensino profissional no Brasil. Logo,
todas as iniciativas são válidas do ponto de vista governamental e social, mas ainda é sentida a
falta de interesse dos próprios estudantes em formarem-se técnicos e também por parte de
algumas empresas que escasseiam a oportunidade empregatícia.
4 Planejamento empresarial: A disciplina necessária
Existe certa dificuldade, quando da conceituação da função planejamento nas empresas, de
estabelecer sua real amplitude e abrangência. A disciplina ‘planejamento empresarial’ envolve
a aplicabilidade real da ação “planejar” seja em cursos de administração, comércio, logística,
etc., onde, é de fundamental importância para tais currículos.
Segundo Steiner (1969, p. 12) estabelece as cinco dimensões do planejamento, cujo aspectos
básicos são:
1- A dimensão de um planejamento corresponde ao assunto abordado;
2- A segunda, aos elementos do assunto abordado: Objetivos, estratégias, políticas,
programas, orçamento, normas, etc;
3- A terceira corresponde à dimensão do tempo: Longo, médio ou curto prazo;
4- A quarta corresponde às unidades organizacionais: Departamentos, grupos funcionais,
divisões de negócios;
5- A quinta, às características do planejamento: Estratégico, tático ou operacional.
A partir dessas informações, entende-se lógico que planejar envolve toda a organização,
visualizando a amplitude do tema tratado.
A disciplina é direcionada fortemente ao currículo técnico e corresponde ao estabelecimento
de um conjunto de providências a serem tomadas para o bem da vida empresarial, para que a
situação organizacional, presente e futura, seja melhor que a passada; entretanto, a empresa
tem condições e meios de agir sobre variáveis e fatores, de modo a exercer influência tanto
em quem aplica, quanto ao ambiente que receberá o processo de mudança, visto que planejar
empresarialmente é sobretudo um processo de tomada de decisão, e segundo Rebouças (2009,
p. 5):
A disciplina aplicada da forma correta envolve os estudantes de tal forma
que eles mergulham no universo organizacional, construindo o
conhecimento e aprendendo a fazer o correto, podendo com isso trabalhar da
forma ideal, idealizada pelo marcado atual. Portanto, o propósito de se
desenvolver essa disciplina em sala de aula de forma diferenciada e
dinâmica, pode ser definido como aplicabilidade de processos, técnicas e
atitudes administrativas, as quais proporcionam uma situação viável de
avaliar as implicações futuras de decisões presentes em função dos objetivos
empresariais que facilitarão a tomada de decisão no futuro, de modo mais
rápido, coerente, eficiente e eficaz.

Levando ao entendimento que a disciplina irá estabelecer o conhecimento acerca de um
estado futuro desejado e um delineamento dos meios efetivos de torná-lo realidade,
justificando sua importância e aplicação curricular, e sua aplicação deverá ser feita de forma
que o ato de planejar anteceda à decisão e à ação.
5 Quadrinhos e palavras cruzadas: Desafiando o conhecimento discente
Segundo a história do entretenimento no Brasil, as histórias em quadrinhos no país começou a
ser publicada no século XIX, adotando um estilo satírico conhecido como cartuns, charges ou
caricaturas e que depois se estabeleceria com as populares tiras.
Associada à ideia de entretenimento na área de educação e construção do conhecimento,
professores, autores e editoras veem trabalhando em prol da evolução dessa realidade a partir
de métodos lúdicos e criativos, capazes de fixar o aprendizado no cotidiano do estudante em
qualquer ciclo.
Já as palavras cruzadas abrangem informações de todos os ramos do conhecimento humano.
Além do desafio intelectual que propõem, elas proporcionam uma saudável combinação de
diversão, exercício de lógica, memória e busca pelo saber. A disposição física e visual dos
esquemas cruzadísticos é importante para a memória.
A perspectiva inerente às palavras cruzadas é de que o discente aprenda uma nova maneira de
relacionar as palavras no sistema de cruzamento com conteúdos que foram abordados, ou
perguntas que foram realizadas a partir de teoria aplicada. Com isso, por meio das Palavras
Cruzadas ele adquire mais conhecimentos e novas construções dos saberes. Arteiro (1992, p.
9 -10) nos adverte que:
Em tempos de questionamento de valores culturais em geral, como o dos dias atuais,
em que se revolucionam os fundamentos, essência e, sobretudo, formas de sua
expressão ao público consumidor, como através da imanologia (TV, cinema e
informática), o permanente interesse pelo saber e a notícia tomam vulto inexcedível,
ainda, por via da representação gráfica, largamente utilizada e difundida, situando as
Palavras Cruzadas como importante modalidade, na linha de passatempo intelectual
[...] propiciando salutar incremento do intelecto humano, sempre curioso, ávido de
novos conhecimentos e propenso a exercitar o seu raciocínio lógico [...] sem
qualquer limitação de faixa etária.

Há várias versões sobre a origem da palavra cruzada, porém a que mais se aproxima da
realidade é a de que em 21 de dezembro de 1913, o britânico Arthur Wynne sentou-se em sua
mesa de trabalho no jornal americano "New York World" e desenhou esse novo jogo para o
suplemento dominical.
Inicialmente chamado de Word-cross puzzle, a novidade virou febre nos EUA e, em 1925,
chegou ao Brasil nas edições do jornal carioca "A Noite". Aqueles que se habilitam a
preencher os quadrinhos com as palavras estão aprendendo sobre ortografia, linguística,
política, esportes, geografia, ciência, história, e no presente artigo, a disciplina planejamento
empresarial, um novo método de ensino utilizando essas duas ferramentas antigas –
Quadrinhos e Palavras cruzadas – mas, ao mesmo tempo atual, afirmando a técnica de como
atrair a atenção do público através de imagens e jogos desafiantes.
Metodologia
O universo da pesquisa é a escola técnica Maria Eduarda Ramos de Barros – ETEMERB – em
Carpina PE onde estudantes do 2º ano do ensino médio/técnico na modalidade integral de
ensino, contam com dezenove disciplinas em seu currículo, e passam um período de dez horas
no ambiente escola. O trabalho se trata da produção de um jogo didático para uma disciplina

técnica ‘planejamento empresarial’ que consequentemente se complementou com um estudo
de caso aplicado.
A pesquisa é qualitativa e quantitativa, observou-se também empiricamente o
desenvolvimento da aplicação do jogo e utilizou-se a abordagem teórica; A amostra contou
com a participação de setenta estudantes apenas do segundo ano do ensino médio/técnico,
onde a disciplina discutida é aplicada ao currículo técnico.
A coleta de dados foi feita mediante a observação direta das aulas em que houve o
desenvolvimento das atividades, dos materiais produzidos, questionário aplicado e suas
respectivas alternativas, depoimentos e comportamento dos estudantes com relação à
aplicabilidade das atividades, em que descreveram suas dificuldades e facilidades ao utilizar e
preencher o jogo realizado.
Os dados foram tratados no formato simples, de forma gráfica e percentual, indicando a
opinião dos estudantes acerca do trabalho desenvolvido e do conhecimento construído para a
disciplina.
Desenvolvimento da proposta e discussão dos resultados
A realização do trabalho foi feita de acordo com todo o conteúdo abordado nas aulas no
primeiro semestre de 2013 e primeiro semestre de 2014, com termo de compromisso da
professora autora da pesquisa, e com consentimento da direção e coordenação escolar, sendo,
portanto, um relato de desenvolvimento de material didático, mas também de uma experiência
de prática pedagógica, utilizando a própria sala de aula como ambiente de pesquisa.
A ideia partiu da perspectiva de se trabalhar uma disciplina tão importante de maneira mais
atraente, que empolgasse e criasse a curiosidade nos estudantes, desafiando-os a não apenas se
interessar pelos desenhos e cores, mas, sobretudo, a forma de preenchimento cruzadístico
corretamente, estipulando uma meta: Um tempo determinado. A equipe vencedora ganharia
uma premiação.
Afirmaram 86% dos estudantes, que os temas e conteúdos abordados no jogo aplicado
seguem o conteúdo programático da disciplina; 93% concordam que o formato do jogo atende
às necessidades de conhecimento dos estudantes com relação à disciplina; 90% relatam que
jogo e a disciplina trabalhada colaboram para o aprendizado técnico de maneira totalmente
positiva; 96% dos estudantes participariam da aplicação de outro jogo didático em outra
disciplina técnica, pois se sentiram muito satisfeitos com a iniciativa; 89% classificam o jogo
aplicado como excelente; 91% sentiram-se importantes e motivados ao realizarem o jogo com
os colegas de sala, visto que o trabalho em equipe é muito importante; 94% afirmaram que
esse tipo de jogo pra o desenvolvimento do aprendizado na educação profissional em
Pernambuco é primordial; 71% deram nota dez (10) ao jogo, em sua estrutura e aplicação.
Uma média geral positiva de 88,8%.
O desenvolvimento do jogo foi filmado e os relatos dos alunos transcritos. Para fins de
apresentação de resultados, optou-se pela discussão conciliada com a descrição do
desenvolvimento da proposta que incluiu: A produção e construção do jogo pela autora, a
aplicação em sala de aula e os conteúdos abordados nas cruzadas, se condizem com o que foi
estudado e depois do jogo realizado fez-se um questionário aplicado aos estudantes que
participaram da atividade. Buscou-se um relato articulado entre a ação e a análise dos
acontecimentos.
Descrição do jogo educativo:
a) Características Gerais: Criatividade, Flexibilidade e Robustez; Estabilidade Interatividade,
Rentabilidade e Aplicação Empreendedora.

b) Com relação ao Conteúdo: Correção e Completeza; Coerência e Satisfação.
c) Com relação à Operacionalidade:
Tempo de Resposta – Meta – Premiação
Interface homem/equipe; Complemento visual e Desafio Instrucional.
Objetivo Geral: Desafiar o estudante a estudar e a sentir-se motivado e atraído à disciplina que
é importante e inerente ao seu currículo e necessária para ele enquanto futuro egresso,
profissional ou universitário.
O professor que decide usar as Palavras Cruzadas e Quadrinhos no processo de ensino e
aprendizagem de uma disciplina técnica precisa verificar o grau de dificuldade do esquema
cruzadístico, assim como selecionar o grupo de palavras que irá trabalhar com os seus alunos
de acordo com o pedido nos quadrinhos, tudo seguindo uma sequência crescente do
conhecimento adquirido, a fim de que a atividade se torne prazerosa e jamais cansativa.
O jogo pode ser aplicado a estudantes de cursos técnicos que em seu currículo tenha a
disciplina ‘planejamento empresarial’. Assim, o jogo também incentiva a fixação do
aprendizado de forma divertida, criativa e desafiadora.
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ANEXOS
Anexo 1.0 Quadrinhos

Fonte: Os autores 2014

Anexo II – Cruzadístico (Palavras Cruzadas)

Anexo III – Questionário Aplicado (Já pontuado)

Anexo IV - Gráficos
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